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1. INLEIDING
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De Gemeente Almere moedigt de transformatie van 
leegstaande kantoren naar woningen en andere 
levensvatbare functies aan om een mogelijke 
verloedering van gebouw en omgeving te 
voorkomen. Tegelijkertijd kan met een voor de stad 
passend woonprogramma in een grote behoefte 
naar kleinere en betaalbare woningen voor diverse 
doelgroepen worden voorzien. 

De Louis Armstrongweg staat bij ontwikkelende 
partijen volop in de belangstelling door de grote 
vraag naar woningen. Deze grote belangstelling 
maakt het mogelijk de transformatie met 
meerdere partijen gezamenlijk als een kwalitatieve, 
samenhangende en integrale opgave op te pakken. 
De gemeente is uit op participatie van bewoners en 
ontwikkelende partijen en stimuleert hun inbreng 
van ideeën en innovatiekracht.

De gemeente ziet kansen om de kantorenlocatie 
aan de Louis Armstrongweg door te laten 
ontwikkelen naar een gevarieerd gebied 
met woningen, kantoren, voorzieningen, 
een aantrekkelijke buitenruimte, voldoende 
parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. 

De transformatie van de kantoorgebouwen aan 
de Louis Armstrongweg is een gezamenlijk maar 
geleidelijk proces. Om de initiatieven hiertoe 
adequaat te faciliteren is een integrale gebiedsvisie 
nodig. 

De gebiedsvisie volgt op de gesprekken tijdens de 
inloopavonden met de buurt, eigenaren, gebruikers 
en geïnteresseerden. De uitkomsten van gesprekken 
zijn een belangrijke bron en inspiratie voor de 
voorliggende gebiedsvisie.

Louis Armstrongweg Bijlagenboekje Inventarisatie 8 oktober 2018, 16:00

Louis
Armstrongweg

Bijlagenboekje Inventarisatie

Transformatieopgave

April 2018 concept vs 20181009

Kantoren Almere Muziekwijk

Louis Armstrongweg Analyse Conclusies_4 8 oktober 2018, 16:00

Louis
Armstrongweg

Analyse - Conclusies

Transformatieopgave

April 2018 concept vs 20181009

Kantoren Almere Muziekwijk

 Î Deze gebiedsvisie vormt het toetsingskader bij 
het verlenen van vergunningen en het opstellen 
van anterieure overeenkomsten. Hiertoe wordt 
de gewenste ontwikkelingsrichting in de visie 
nader gespecificeerd en worden voorwaarden 
geformuleerd. 

 ♥ De gebiedsvisie nodigt de actoren nadrukkelijk 
uit op hun innovatiekracht om met de 
transformatie bij te dragen aan een duurzame 
en toekomstbestendige leefomgeving.

Onderleggers voor de visie zijn de volgende 
basisdocumenten:

1. Inventarisatie (omschrijft de bestaande situatie 
en beleidskaders)

2. Analyse en Conclusies (samenvatting van 
kansen en belemmeringen per vakgebied)

1. INLEIDING
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2. FOTOBOEK
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WERKLOCATIE

BEREIKBAAR
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PARKLANDSCHAP
VOORZIENINGEN

WOONEXPERIMENTEN

ZICHTLOCATIE
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3. GESPREKKEN  
    met actoren
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Gemeente:

”Wij constateren een grote actuele vraag naar 
betaalbare appartementen voor starters en 
ouderen. Er is veel leegstaand vastgoed met 
beperkte economische waarde en dreigende 
neerwaartse spiraal. In transformatie zien wij 
kansen voor mensen, de leefomgeving en de 
ondernemer.  
Wij zien ook kansen voor nieuwe 
woonexperimenten.”

Ontwikkelaars, corporaties:

“Wij willen hier graag iets doen, hoe werkt het? 
Hoe loopt het proces?”

Het transformatiegebied is bijna voor 100 % 
uitgegeven. Grond en vastgoed grotendeels in 
particulier bezit. Er zijn zowel zittende bedrijven als 
leegstand vastgoed (ca. 40% van GBO staat actueel 
leeg). 

Omdat er veel eigenaren met verschillende 
belangen en behoeftes rond een hofje zitten, zijn 
deze door de gemeente in de inventarisatiefase 
in beeld gebracht. In een aantal gesprekken en 
bijeenkomsten zijn door de deelnemers belangrijke 
onderwerpen, kennis en wensen ingebracht. Deze 
hebben een focus in de gebiedsvisie aangebracht 
en werken door in het formuleren van de opgaven 
voor het gebied.

Corporaties en ontwikkelaars tonen interesse voor 
de stedelijke vernieuwing van het gebied en zien 
kansen voor zichzelf om te investeren.

De gemeente maakt overkoepelend beleid, 
verstrekt vergunningen en beheert de openbare 
ruimte. 

NWR BOUWRAI 1990 

“Wij willen 
hier graag iets 
doen!”

3. GESPREKKEN
ontwikkelaars, gemeente  
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3. GESPREKKEN
eigenaren  
  

Eigenaren bedrijven en vastgoed:

“Goed dat het beeld gaat omkleuren, wij willen graag meewerken  
aan gezamenlijke oplossingen”

“Wij willen graag 
transformeren”
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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

Met de eigenaren zijn gesprekken gevoerd over hun 
wensen voor de toekomst. Velen zijn bereid om met 
elkaar in gesprek te gaan over het verbeteren van 
de kwaliteit van de omgeving en over een slimmer 
parkeermanagement in het gebied. De meerwaarde 
van een gezamenlijke aanpak en een te maken 
kwaliteitsslag wordt ook gesteund door de zittende 
bedrijven. 

Belangstelling eigenaren voor transformatie per hof 
(rood=actueel, geel 5-10 jaar)
stand augustus 2018

“Wij willen hier 
graag blijven 
zitten”
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Omwonenden:

“Hier kunnen graag meer woningen komen, 
maar wel de passende doelgroepen”

“Privacy en
sociale veiligheid !”

“Geen horeca!”

“Wij willen 
leuke buren!”“Senior:

Ik zoek een 
seniorenwoning 
met lift”

“verkeershinder
Louis Armstrongweg”

“Geen hogere
bouw!”

“Zijn er dan voldoende 
parkeerplaatsen?”

“Leuke 
plintfuncties”

“Waar kan ik 
inschrijven voor 
een 2 kamerwoning!?”

“Er moet meer 
groen komen, 
water en kunst”

“Jong stel:
Wij willen een 
2 kamerwoning 
    kopen”

“Groene 
verblijfplaatsen”

“Zoon van buurtbewoner: 
Ik zoek een starterswoning      
        voor mijzelf”

3. GESPREKKEN
omwonenden  
     

Omwonenden zijn gehoord via sociale media en 
tijdens de inloopavond in het gebied.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

• meer woningen
• juiste doelgroepen
• meer aantrekkelijk groen
• parkeerbalans
• sociale veiligheid
• verkeersveiligheid

“Hier kunnen graag meer woningen 
komen, maar wel de passende 

doelgroepen”
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4. OPGAVE 
    van werkplekken naar plekken die werken
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4. OPGAVE
transitie en samenwerking

De transformatie van de kantoorgebouwen aan de 
Louis Armstrongweg kent twee typen opgaven: een 
transitieopgave en een samenwerkingsopgave. 

TRANSITIEOPGAVE
Een fysieke en programmatische transitie zal 
moeten plaatsvinden door het eenzijdig geheel op 
werken gericht gebied met een sober en zakelijk 
ingerichte en verharde omgeving (parkeerterrein) 
om te kleuren naar een groenere en aantrekkelijke 
woon- leef- en werkomgeving. 

De Almere Principles zijn in de gemeenteraad 
(2008) omarmd als leidend en richtinggevend 
principe voor een ecologische, sociale en 
economische duurzame doorontwikkeling van 
Almere. 

Gerelateerd aan de Principles worden voor de 
transitie de volgende opgaven en kernwaarden 
geformuleerd die belangrijk zijn voor het 
functioneren van het gebied:

•	 STEDELIJKHEID:  
VERBIND PLAATS MET CONTEXT 

•	 DIVERSITEIT: 
KOESTER DIVERSITEIT 

•	 LEEFBAARHEID:  
ONTWERP GEZONDE SYSTEMEN 

MENSEN 
MAKEN DE 

STAD
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4. OPGAVE
transitie en samenwerking

SAMENWERKINGSOPGAVE
De eigenaren, initiatiefnemers en gebruikers zijn 
door de specifieke stedenbouwkundige opzet 
(blokken met hoven) en de eigendomsstructuur 
op elkaar gericht. Samenwerking is nodig om 
binnen de bestaande fysieke ruimte een efficiënt 
en goed functionerend gebied te realiseren. 
Daarnaast kan een gemeenschappelijke inspanning 
leiden tot een meerwaarde voor gebied en 
gebruiker. Samenwerking is niet alleen in de 
initiatieffase belangrijk maar ook in een doorkijk 
naar nieuwe bewoners/gebruikers (VVE’s en 
bewonersorganisaties). 

Gerelateerd aan de Principles is de opgave en 
kernwaarde:

•	 SAMENWERKEN: 
MENSEN MAKEN DE STAD

 Î De kernwaarden worden in de gebiedsvisie 
verder uitgewerkt naar voorwaarden. De 
voorwaarden gaan dienen als ijkmaat bij 
de transformatie en waarop actief wordt 
gestuurd en getoetst.

 ♥ In het verlengde van de voorwaarden of 
geïnspireerd op de innovatie zijn wensen 
benoemd. Deze zijn uitnodigend van aard 
en zijn in samenhang met de voorwaarden 
van meerwaarde. 
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OPGAVE TRANSITIE

STEDELIJKHEID OPBOUWEN
dichtheid identiteit (lifestyle) in context van de 
stad (bouwvolume, accenten, plinten, landschap) 

DIVERSITEIT VERGROTEN
Werken van 100% naar 50%-25%
Wonen  van     0% naar 50%-75%

LEEFBAARHEID VERSTERKEN
Transitie van de hofjes met bijna 100% verharding 
naar een passende leefomgeving:       
Groen van 10% (zakelijk) naar 25% (kwaliteit) 
en met een aan wonen gerelateerde inrichting 
(parkeren in balans, veilig en technisch functio-
nerend gebied)

samen-
werken

0                 50     75 100%

0      25      50           100%

0        25              75 100% 

0                 50          100%

0                 50          100%

sturen

leefbaarheid

wonen

werken

samen-
werken

0                 50     75 100%

0      25      50           100%

0        25              75 100% 

0                 50          100%

0                 50          100%

sturen

leefbaarheid

wonen

werken

OPGAVE SAMENWERKING

• Een geleidelijk maar continu proces binnen nu 
en 10 jaar;

• Samenwerken om gebouwen en gebied te 
transformeren, samenhangend en met een 
meerwaarde voor het geheel (bv. efficiënt 
ruimtegebruik). 

PROCES

• Gedeelde belangen formuleren. In startfase 
veel sturen en collectieve besturingsorganen en 
samenwerkingsverbanden opbouwen;

• Van visie en initiatief naar faciliteren en 
uitvoeren.

4. OPGAVE
transitie en samenwerking
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5. STEDELIJKHEID    
       verbind plaats en context
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kantorengebied

NU = relatief stedelijk 
indicatoren:

● FSI 1,2 
(BVO, parkeerdruk)

● adressendichtheid

5.1 STEDELIJKHEID
dichtheid en programma 
   

       ALMERE POORT                MUZIEKWIJK                ALMERE CENTRUM                  PARKWIJK                 ALMERE BUITEN    OOSTVAARDERS          
         BUITENPOORT                OV KWARTIER                   BINNENSTAD                       OV KWARTIER               MODERNE STAD       BUITENPOORT

multifunctioneel 
hogere dichtheden
werkgelegenheid

sted. voorzieningen
uitstekend OV 

fiets en voetganger 

stedelijk woonmilieu
voorzieningen
bv. hoofdstraat

goed bereikbaar
regionale potentie

herkomststation
wonen (grondgebonden)

lokale voorzieningen
sprinterstation

goed in netwerk

boven op:
relatie station 
en landschap 

(recratie, leisure)

KUSTONTWIKKELING
(Duin - AMVEST)

CENTRAAL ALMERE

boven op:
relatie station 
en landschap 

(recratie, leisure)

herkomststation
wonen (grondgebonden)

lokale voorzieningen
sprinterstation

goed in netwerk

EVENAARIDENTITEIT

KNOOPPUNTEN-
MILIEUS

NS STATIONS

INVESTERINGEN
Bestaande kwaliteiten: € Transformatie gebouwen

PROGRAMMA
Doelgroepen: jonge stellen, singles, ouderen
Voorzieningen: laagdrempelig (kapper, kiosk, pizzeria) 
Dynamiek: verbinding sociaal en met omgeving, woonexperimenten

RUIMTE
Ontmoeting: informeel in hofjes, in gebouwen, op daken
Parkeren: op maaiveld, innovatieve oplossingen 
Duurzaamheid: hergebruik vastgoed, materiaal gevels & verharding

ONTWIKKELING 
Geleidelijk proces, samenwerken, verbinden, faciliteren op gebouw en 
hofniveau.  Puzzle, tijd, inspanning

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

CONTEXT
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5.2 STEDELIJKHEID 
drager   
De Louis Armstrongweg is door maat, schaal en 
gebruik een belangrijke verbinder en beelddrager 
in Muziekwijk Noord. De Louis Armstrongweg 
is de route naar het station en voorzieningen. 
Stedelijk leven is hier het meest kansrijk.  
De kenmerkende en behoudenswaardige 
hovenstructuur is gericht op de Louis 
Armstrongweg. De spoorzijde is functioneel 
meer een achterzijde. Deze zijde, met een 
ruimtereservering voor meer railinfratructuur 
heeft wel een zichtwaarde richting de reiziger. 
Hoge ruimtelijke kwaliteit waardeert zowel gebied 
als infrastructuur op. 

LOUIS ARMSTRONGWEG - DRAGER & VERBINDER

HOFHOFHOFHOF
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5.3 STEDELIJKHEID 
placemaking   
Om het stedelijk leven aan de Louis Armstrongweg 
te versterken worden de koppen van de gebouwen 
aan deze weg en de entrees geaccentueerd.  
De te transformeren gebouwen in de hoven 
worden daartoe voorzien van een transparante 
en uitnodigende entree. Aan de entrees kunnen 
programma’s worden toegevoegd. De koppen 
van de gebouwen worden door geaccentueerd 
door transparante vormgeving en functies 
(‘placemaking’).

Voorzieningen als bergingen en ruimte voor 
fietsparkeren zijn inpandig. 

5.3 Voorwaarden

 Î Entrees zijn georiënteerd naar het hof en zijn 
transparant en uitnodigend vormgegeven;

 Î Koppen gebouwen aan de Louis 
Armstrongweg zijn georiënteerd op deze weg 
door transparante vormgeving en functie;

 Î ‘Placemaking’, gebouwen aan de Louis 
Armstrongweg kennen een verhoogde plint 
met werkfunctie of lokale voorzieningen;  

 Î Voorzieningen als bergingen en ruimte voor 
fietsparkeren zijn inpandig.

5.2/5.3 Wensen

 ♥ Functies bij de entree toevoegen, bv. invulling 
van het ‘nieuwe  werken’, collectieve ruimten, 
maakplaatsen of gedeelde voorzieningen etc. 

 ♥ Lichtplan voor architectuur langs de Louis 
Armstrongweg.

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

NU
Kantoorfunctie

ACENTUERING KOPPEN EN ENTREES
door andere fucties (nieuwe werken) = “placemaking”
varianten

KOP

ENTREE

KOP

ENTREE

EN
TR

EE

ENTREE

PLACEMAKING

NIEUWE WERKEN KOP
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5.4 STEDELIJKHEID
parklandschap    

De groenstructuur van Muziekwijk Noord is een 
parklandschap met stedelijke uitstraling. Het 
kantorengebied is nu nog een zakelijke, sober 
en stenige omgeving. In de visie gaat het gebied 
geleidelijk aan meer deel uit maken van het 
aantrekkelijke en gevarieerde parklandschap van 
de wijk.

Beelddragers van het parklandschap zijn 
het Muzenpark en de parklaan van de Louis 
Armstrongweg. De te zakelijk vormgeven ruimte 
tussen de hoven moet beter aansluiten bij de 
parksfeer. Hier ligt ook een kans om deze meer 
aan te laten sluiten op de behoeftes van de 
(nieuwe) gebruikers, bv. plekken voor ontmoeten, 
verblijven en spelen. De overgang van de hoven 
op de weg verlangt een zorgvuldige inrichting 
(hagen of muren). Toevoeging van elementen als 
bankjes en verlichting passen bij de sfeer van een 
parklandschap met stedelijke uitstraling.

De spoorzone laat als ruimtereservering geen 
permanente parkinrichting toe. Met het oog 
op bewoning is het noodzakelijk de ruimte 
open te houden en meer beleving en privacy 
in te brengen. Dat kan gebeuren door de 
eigendomsgrens met een haag te markeren en/of 
de strook als een tijdelijk landschap  in te richten 
(bv. een bloemenweide).

LOUIS ARMSTRONGWEG = PARKLAAN

SPOORZONE = OPEN RUIMTE

PARKLANDSCHAP

SPOORZONE
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5.5 STEDELIJKHEID
groene plinten    

In de hoven ontbreekt het groene karakter van de 
wijk. Door de gebouwen aan de hofzijde te voorzien 
van een groene plint (met de voeten in het groen) 
wordt aangesloten op de groene identiteit van 
de wijk. De groene plinten zijn een groene basis, 
vormgegeven als stroken met vaste beplanting.

De parklaan van de Louis Armstrongweg is een 
sterke beelddrager. Deze laten een verschillende 
inrichting per hof toe. De inrichtingselementen 
kunnen per hofje individueel zijn en passend bij 
de bewonersgroep. Het vergroenen van gevels en 
daken is een extra meerwaarde.

5.4/5.5 Voorwaarden 

 Î Louis Armstrongweg: zorgvuldige overgang 
tussen hof (privé) en weg (openbaar) door bv. 
haag, muur;

 Î Spoorzone: open ruimte met haag als 
markering van de eigendomsgrens;

 Î Hof: gebouwen staan in een groene plint in de 
vorm van een strook met vaste beplanting.

5.4/5.5 Wensen

 ♥ Tussen de blokken: parkachtige, informele 
inrichting, bv. plekken voor ontmoeten, 
verblijven en spelen;

 ♥ Spoorzone: tijdelijke inrichting 
(bloemenweide); 

 ♥ Gebouw: vergroenen gevels, daken.

OVERGANGSPOORZONE VERGROENING

NU
Verhard, op auto gericht

PARKACHTIG PLINT ONTMOETING

GEBOUWEN IN HET GROEN
Gebouwen met groene plint  Entree’s in het groen. 

GROENE PLINT
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5.6 STEDELIJKHEID
bouwlagen

Kenmerkend voor het Muzenpark zijn de continue 
gevelwanden van vergelijkbare bouwhoogten. 
De gevels omarmen het Muzenpark een is 
omgezet langs het spoor. Het creëert een heldere 
omkadering van de laagbouw en kent een 
sterk horizontaal karakter. Deze horizontaliteit 
contrasteert met de verticaliteit van de 
hoogbouwaccenten in de wijk. 

De horizontaliteit van de omlijsting is als bestaande 
kwaliteit het uitgangspunt bij de transformatie 
(bouwhoogte tot 5 lagen).

Het brede profiel van de Louis Armstrongweg kan 
een meer stedelijke uitstraling hebben. Door  meer 
verticaliteit (bouwhoogte tot 6 lagen) in de koppen/
hoeken toe te voegen wordt de stedelijke beleving 
versterkt. 

Het cilindervormige gebouw markeert als verticaal 
accent in samenspel met de twee woontorens, aan 
de overzijde van de weg, de kruising van Louis 
Armstrongweg en de vrije busbaan (bouwhoogte 
tot 8 lagen). 

5.6 Voorwaarden

 Î Transformatie blijft binnen het gestelde 
maximaal aantal bouwlagen en binnen de 
gestelde voorwaarden voor leefbaarheid en 
vergroenen. 

 Î Transformatie anticipeert op de principes voor 
de gevelwanden:   
‘Lijst’ - horizontaliteit, continuïteit.   
‘Kop’ - oriëntatie op de Louis Armstrongweg 
met verticaliteit en hoekaccenten 

LIJST

ACCENT

KOP

Max. aantal bouwlagen                  

LIJST        5 
KOP         3-6 
ACCENT   8 
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De uitstraling van de kantoorgebouwen is zakelijk 
en doelmatig. 

Door op te toppen met een, ten opzichte van het 
bestaande gebouw, onderscheidende opbouw 
(materialisatie, gevelbeeld) wordt de zakelijkheid 
doorbroken en levert een meer gevarieerd beeld 
op. Door toepassing van heldere volumes blijft 
de samenhang bestaan.

5.7  Voorwaarden

 Î Het optoppen onderscheidt  zich van de 
onderbouw (materialisatie, gevelbeeld) door 
heldere volumes.

5.7 STEDELIJKHEID
optoppen

impressie max. bouwlagen

OPTOPPEN “KOP”OPTOPPEN “LIJST”

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

Louis Armstrongweg = Parklaan - met optoppen

Louis Armstrongweg = Parklaan - nu

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG

LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG LOUIS ARMSTRONGWEG



26

6. DIVERSITEIT    
      koester diversiteit
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inkomen tot €46.000 (in 2019 komt dit overeen 
met een vrije sector huurprijs van €899,- en een 
koopprijs van €216.000). 

De verwachting is dat sloop – nieuwbouw slechts 
beperkt een interessante optie is. Het biedt wel 
kansen om een wat hoger segment aan het 
plangebied toe te voegen. Deze extra bouwstroom 
in het transformatieproject in het goedkopere 
segment vormt bovendien een goede aanvulling 
op het nieuwbouwprogramma in de stad.

Hieronder worden de programma’s geschetst:

6.1 Voorwaarden

 Î Woningrootte past in de programma’s;
 Î Woninggrootte en woningcategorie varieert  
binnen het hof;

 Î 25% sociale huurwoningen in het gebied;
 Î de sociale huurwoningen blijven minimaal 15 
jaar in dit segment;

 Î 50% van de woningen voldoet aan de eisen 
voor het segment betaalbare koop. 

6.1 Wensen

 ♥ Woninggrootte varieert  binnen gebouw.

6.1 DIVERSITEIT
diversiteit in programma

Muziekwijk is een wijk waar mensen graag blijven 
wonen. Er wonen veel starters die een eerste 
stap op de woningmarkt willen zetten. In de 
wijk ontbreekt het echter aan mogelijkheden. 
Jongeren en starters lijken dus een aangewezen 
doelgroep voor deze buurt (huisvesting studenten 
vooral in het stadscentrum). De ligging bij station 
Muziekwijk maakt het plangebied mogelijk ook 
aantrekkelijk voor arbeidsmigranten / expats die 
werkzaam zijn in Amsterdam. Wellicht dat ook 
senioren een aantrekkelijke doelgroep zijn voor 
dit gebied.

Omdat het een behoorlijk groot gebied is, is 
een mix het meest op zijn plaats. Zowel een 
mix tussen wonen en andere functies (werken, 
horeca, voorzieningen, etc.) als ook een mix 
binnen het woonprogramma. Een te eenzijdig 
programma zou afbreuk doen aan het gebied. 
Het meest voor de hand liggend is een goedkoop 
programma (veel transformatieprojecten mikken 
op betaalbare huur), maar waar mogelijk (in 
geschikte panden, bv. aan de geluidluwe kant), 
kunnen ook appartementen in de koopsector en 
vrije sector huur worden toegevoegd. Gezien de 
huidige samenstelling van de woningvoorraad in 
de wijk, is het wenselijk om te richten op een mix 
van sociale huur (25%) en betaalbare koop (50%). 
De sociale huurwoningen blijven voor minimaal 15 
jaar in dit segment. De betaalbare koopwoningen 
moeten bereikbaar zijn voor huishoudens met een 

1

4

3

2

diversiteit per hof
bijvoorbeeld:
1. werken
2. studio’s/1 kamerwoningen en 

andere functies
3. 4 kamerwoningen
4. 3 kamerwoningen

diversiteit per gebouw
bijvoorbeeld:
• studio’s en andere functies (BG)
• 2 kamerwoningen (1./2. verd.)
• maisonettes (3./4. verd.)

2
1
BG

3
4



28

6.2 DIVERSITEIT    
wonen op maat  

BOUWRAI NWR 1990

De eerste buitenexpositie BouwRai NWR is bij 
de Louis Armstrongweg in 1990 gerealiseerd. 
Het initiatief past in de rijke traditie met de 
bouwexperimenten in de stad. 

In dit verlengde passen uitstekend initiatieven 
welke experimenteren met vernieuwende en op 
de toekomstgerichte plattegronden (flexibiliteit, 
efficiënte indeling, kwaliteit) of experimenten 
waarbij toekomstige (eigenaren) bewoners zelf 
hun woning bouwen of klussen.

6.2 Wensen

 ♥ Experimenten ‘wonen op maat’, bijvoorbeeld:

* vernieuwende plattegronden;

* woningen voor speciale doelgroepen 
(inclusief);

* woningen door de doelgroepen zelf (mede-
gerealiseerd;

* flexibel gebruik van de woningen (wonen en 
werken);

* samenvoegen van woningen mogelijk maken;

* effectief ruimtegebruik door slimme 
inrichtingselementen.
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Een functiemix binnen de gebouwen levert een 
meerwaarde voor het gebied op. Hiermee wordt 
een gevarieerd gebied gerealiseerd. Bijv. door voor 
de doelgroepen toegevoede gemeenschappelijke 
ruimten of een concept voor wonen in 
combinatie met andere functies (werken, buurt/
wijkgerelateerde voorzieningen, broedplaatsen).

6.3 Voorwaarden

 Î Aanvullende functies toevoegen voor  een 
aantrekkelijke en gevarieerde leefomgeving: 
minimaal 25% aanvullende functies per hof, 
daarvan minimaal 100 m² in de plint aan 
de Louis Armstrongweg; functies volgens 
de leidraad zoals opgenomen in het 
bijlagenboek (blauw boekje).

6.3 Wensen

 ♥ Experimenten met gemeenschappelijke 
ruimtes een mix aan functies. ‘MEER DAN WONEN ALLEEN’

6.3 DIVERSITEIT
meer dan wonen alleen
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7. LEEFBAARHEID
         ontwerp gezonde systemen
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Het gebied heeft een kenmerkende 
blokkenstructuur met hoven. De kwaliteit gaat 
verder dan alleen een  ruimtelijk fysiek gegeven. 
Een hof is een stedelijke vorm waarbij het 
samenleven centraal staat (sociaal design). Wonen 
in een hof maakt dat je makkelijker gezien wordt 
en contacten kan maken. Dit concept past ook bij 
de inclusieve stad waarin iedereen mee doet. 

In dit verlengde is het gewenst  om de functies 
op de hofjes te oriënteren zodat de relatie tussen 
woningen en het hof optimaal gebruikt wordt 
voor verblijf en ontmoeten. 

7.1 Voorwaarden

 Î Vormgeven aan de relatie tussen woning, 
gebouw, hof en buitenwereld;

 Î Een sociaal uitnodigende omgeving met 
plekken en voorzieningen voor ontmoeten in 
de buitenruimte;

 Î inrichtingsplan openbare ruimte opstellen;

 Î beheertoets uitvoeren;

 Î onderzoek bodemkwaliteit;

 Î onderzoek naar geluid transformatorhuis  
bij LA 52-56.

7.1 LEEFBAARHEID
hofjes als sociale leefomgeving
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Een groene buitenruimte is cruciaal voor een 
aantrekkelijke en duurzame omgeving. 

In de hoven is een omslag noodzakelijk: van een 
teveel aan verharding naar meer en kwalitatief 
groen. Het beperkte groen op de kavels van de 
kantoren dient te worden opgeschaald naar 25% 
kwalitatief groen (met groene plinten en groene 
entrees). De berekening pag. 33 laat zien dat dit  
te bereiken valt met een efficiënt ruimtegebruik 
(slim programmeren en parkeren).

7.2 Voorwaarden

 Î minimaal 25% kwalitatief groen (beplanting) 
per kavel op het maaiveld; indien nodig mag 
10% daarvan gemotiveerd gecompenseerd 
worden op de daken.

7.2 Wensen

 ♥ meer dan 25% groen per hof
 ♥ parkeren in halfverharding
 ♥ groene daken en gevels
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7.2 LEEFBAARHEID
 vergroenen hofjes/buitenruimte
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Van de initiatiefnemers wordt een realistisch 
voorstel op mobiliteit (o.a. parkeren), programma 
(behoefte doelgroepen) en vergroenen verwacht. 
Dit integrale voorstel moet inzicht bieden op 
een haalbaar, efficiënt en effectief ruimtegebruik 
om daadwerkelijk een leefbare omgeving te 
realiseren.

De tabel ‘meerwaarde parkeermanagement’  
laat zien dat één van de oplossingsrichtingen 
een parkeermanagement is: een dubbelgebruik 
(flexibel) tussen kantoren en bewoners levert een 
aanzienlijke reductie op van parkeerplaatsen op. 
Een verhouding (%) werken/wonen van 50/50 tot 
25 /75 levert ca. 200 minder parkeerplekken op 
(parkeernorm 2019). De berekening strookt met 
de actuele vraag naar transformatie in gebied (ca. 
70%). 

Andere oplossingen zijn o.a. inpandig parkeren 
of een gedeeld parkeergebouw (bv. bij sloop/
nieuwbouw). Het is aan de initiatiefnemers om 
met passende oplossingen te komen.

7.3 Voorwaarden

 Î integraal voorstel op mobiliteit, programma 
en vergroenen;

 Î voldoende parkeerplaatsen volgens de lijst 
parkeernormen 2019 zoals opgenomen in het 
bijlagenboek (blauw boekje);

 Î parkeermanagement.

MEERWAARDE 
PARKEERMANAGEMENT

Belangstelling eigenaren voor transformatie per hof 
(rood=actueel, geel 5-10 jaar)
stand augustus 2018

7.3 LEEFBAARHEID
parkeren in balans

7.3 Wensen

 ♥ dubbelgebruik, bindende afspraken tussen 
eigenaren

 ♥ inpandige parkeervoorzieningen

 ♥ (gedeeld) parkeergebouw
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Louis ArmstrongwegBouw Rai spoorzone

Het gebied is voorzien van stadswarmte. Nieuwe 
woningen worden aangesloten op het warmtenet 
of hebben duurzamere ‘stand alone’ oplossingen.

Door vergroenen te verbinden met andere 
milieuaspecten (energie, water, geluid, licht, 
veiligheid) kan een verdere verbetering voor de 
leefomgeving worden genereert. Ambitie is de 
gezonde stad, balans tussen mens en natuur. 

Groene daken en groene gevels geven 
verkoelingen, een betere luchtkwaliteit en 
geluidsdemping. Daarmee wordt een betere 
leefomgeving gecreëerd.

Het vergroenen van gebouwen en gebied kan 
een bijdrage leveren aan de lokale opgave voor 
waterberging. Door het toepassen van een half 
open verharding en/of goede afwatering van de 
verharde vlakken kan dit worden bereikt. 

Van de gebouwen wordt verwacht dat ze voldoen 
aan Energielabel A. Winst valt wellicht te halen 
uit verduurzaming van de ventilatiesystemen. 
Zonnepanelen zijn interessant voor besparing op 
de energierekening (gem. 5-10%). Een volgende 
stap is ‘nul op de meter’.

Er kan worden verwacht dat zowel huismussen 
als gewone dwergvleermuizen nesten/vaste 
verblijfplaatsen in de gebouwen aanwezig zijn. 
Als deze ruimtes worden verstoord of aangetast 
zal na onderzoek een ontheffing  aangevraagd 
en compenserende maatregelen moeten worden 
getroffen.

7.4 LEEFBAARHEID
gezonde stad, ecologie

7.4 Voorwaarden

 Î Minimaal energielabel A (Bouwbesluit);

 Î Nieuwe woningen worden aangesloten op 
het warmtenet;

 Î Leidingenplan aanvragen bij K&L

 Î Bij gevelaanpassing: onderzoek naar aan-
wezigheid van nesten/vaste verblijfplaatsen 
van huismussen en dwergvleermuizen.

7.4 Wensen

 ♥ verlaging van de energierekening  
(‘nul op de meter’) 

 ♥ groene gevels en daken

 ♥ waterretentie: half open verharding

 ♥ duurzame opwekking zoals zonnepanelen op 
het dak 
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Ambitie is om een sociaal veilige en inclusieve 
leefomgeving te realiseren. Dat houdt in dat 
de inrichting van de hofjes geschikt is voor alle 
gebruikers. Daarvoor is nodig om het verlichting 
toe te voegen langs het voetpad aan de Louis 
Armstrongweg en tussen de blokken. 

Door de halfopenbare hofjes duidelijk te 
onderscheiden van de openbare weg en te 
adresseren, maakt de woningen vindbaar en zijn de 
hofjes helder afgebakend.

Een inclusieve leefomgeving betekent  
comfortabele en drempelvrije routes en paden 
voor alle gebruikers waarbij rekening wordt 
gehouden met de bestaande belangen van 
netbeheerders van kabels en leidingen.

Voor de hulpverleningsdiensten is voldoende 
ruimte voor opstelplaatsen en een obstakelvrije 
route nodig waaraan ook de ophaalpunten en 
inzameldepots geplaatst worden (brandweer, 
ambulance, stadsreiniging). Bedrijfsafval wordt 
inpandig opgelost.

7.5 Voorwaarden

 Î de transparante entrees zijn ook ‘s avonds 
goed verlicht;

 Î wayfinding: heldere drempelvrije routes, 
overzichtelijke inrichting van de hofjes

 Î opstelplekken voor hulpverleningsdiensten 
en plekken voor inzameldepots en 
papierophaalpunten

52-58

N
Route, toegankelijk, obstakelvrij

Ondergrondse inzameldepot (OID)

Ondergrondse papier ophaalpunt

7.5 LEEFBAARHEID
sociale veiligheid en inclusie

7.5 Wensen

 ♥ bedrijfsafval uit zicht plaatsen bij nieuwe 
terreininrichting (bestaande bedrijfspanden)
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Railverkeerslawaai
Langs de Flevolijn is een geluidscherm aanwezig 
van 2,5 m hoog. Het scherm zorgt ervoor dat 
de geluidniveaus op de gevels van te realiseren 
woningen tot de 2e bouwlaag niet hoger is dan de 
maximaal vast te stellen hogere waarde van 68 dB 
(voorkeurswaarde 55 dB). Vanaf de 3e bouwlaag 
nemen de geluidniveaus toe tot boven de 
maximaal vast te stellen hogere waarde van 68 dB.   

Wegverkeerslawaai
In de afbeelding is de geluidbelasting 
weergegeven vanwege wegverkeerslawaai. De 
voorkeurswaarde van 48 dB wordt vanwege 
de Hollandsedreef overschreden op Louis 
Armstrongweg 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 en de geluidniveaus 
van de niet gezoneerde Louis Armstrongweg en 
de Bartokweg (30 km/u weg) voldoen aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 

7.6 Voorwaarden

 Î voldoen aan de Wet geluidhinder en om een 
voldoende akoestisch woon- en leefklimaat te 
waarborgen, waarbij:

• Bij overschrijding van de voorkeurswaarde 
dienen zo mogelijk hogere waarden te worden 
vastgesteld vanwege de Flevolijn en de 
Hollandsedreef;

• Bij overschrijding van de maximaal vast te 

7.6 LEEFBAARHEID
geluidskwaliteit

stellen hogere waarde moeten oplossingen 
worden gezocht zodat het geluidniveau op de 
te toetsen gevel voldoet aan de maximaal vast 
te stellen hogere waarde;

• Bij een hogere waarde heeft elke woning 
minimaal één verblijfsruimte met een 
geluidsluwe gevel en/of geveldeel met 
tenminste één te openen raam;

• Voor woningcomplexen waar bij één of 
meerdere woningen redelijkerwijs geen 
geluidluw geveldeel kan worden gerealiseerd, 
kan voor die betreffende woningen worden 
afgezien van een geluidluw geveldeel mits de 
voorkeurswaarde bij minimaal één geveldeel 
van de betreffende woning met niet meer dan 
5 dB wordt overschreden;

• Als sprake is van niet zelfstandige 
woonruimten (verpleeg- en verzorgingshuizen, 
studentenhuisvesting, e.d.) of woningen 
met een zelfstandig woonoppervlakte van 
minder dan 30 m2, dan worden op individueel 
woningniveau geen voorwaarden gesteld. Op 
gebouwniveau dient echter minimaal 50% van 
de wooneenheden te zijn gesitueerd aan een 
gevel met een geluidbelasting niet hoger dan 
de voorkeurswaarde plus 5 dB.

 
7.6 Wensen

 ♥ De slaapvertrekken zijn aan de geluidluwe zijde 
gesitueerd.
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Trillingenhinder spoor
De bestaande kantoren aan de Louis Armstrong-
weg liggen buiten de hindergrens voor kunst-
werken. Dit betekent dat bij transformatie van 
kantoren naar woningen wordt voldaan aan de 
maatgevende streefwaarde van de SBR-richtlijn B.

Externe veiligheid
Langs het spoor ligt een plasbrandaandachts-
gebied van 30 m. Een zestal kantoorgebouwen in 
dit deelgebied ligt hier deels binnen (ca. 6m). 

Ter beperking van het groepsrisico moet in de 
externe veiligheidszone maatregelen getroffen 
worden:
ter bestrijding en beperking van de omvang van 
een ramp (=hulpverlening) en de mogelijkheden 
voor personen om zich in veiligheid te brengen 
indien zich een ramp voordoet (= zelfredzaamheid)  

7.7 Voorwaarden

 Î Gebouwen/kavels in het plasbrandaandachts-
gebied voldoen aan prestatie-eisen bouw, 
waarbij:

• Bij de transitie en verbouw van kantoren 
naar woningfuncties (aanpassen van 
gevels, optoppen van gebouwen, plaatsing 
van balkons etc.) geeft het Bouwbesluit 
2012 voor het verbouwen in een 
plasbrandaandachtsgebied geen aanvullende 
bouwtechnische eisen. Het aangetroffen 
bouwkundige kwaliteitsniveau moet minimaal 

7.7 LEEFBAARHEID
trillingen, externe veiligheid, milieuruimte

Milieuruimte bedrijventerrein Hollandsekant
Er is onderzoek uitgevoerd naar de consequenties 
van de voorgenomen transformatie voor de 
milieuruimte van bedrijventerrein Hollandsekant. 
Uit recent onderzoek blijkt dat ter plaatse van 
de locatie Louis Armstrongweg 2-18 niet wordt 
voldaan aan de richtafstand (=theoretische 
milieuruimte) . Zie afbeelding.

7.7 Voorwaarden

 Î Nader onderzoek doen naar de gevolgen 
van de gewenste transformatie van dit 
gebouw, voor de feitelijke ‘milieuruimte’ van 
de bedrijfsactiviteiten op de bepalende kavel 
Beemsterweg 23. Bedrijfsactiviteiten moeten 
duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden 
uitgeoefend kunnen blijven worden;

 Î Bij aanpassingen van bouwvlak LA-weg 2-18 
worden maatregelen genomen om voor 
de toekomstige bewoners een voldoende 
leefklimaat te waarborgen met betrekking op 
de ruimtelijk relevante milieuaspecten (geur, 
stof, geluid en gevaar).

in stand gehouden worden. 
• Bij sloop en gehele nieuwbouw in het 

plasbrandaandachtsgebied moet worden 
voldaan aan de nieuwbouw voorschriften uit 
Bouwbesluit2012.

 Î Op gebouwniveau moet in het 
plasbrandaandachtsgebied aan prestatie-eisen 
worden voldaan: 

• 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.
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8. UITVOERING
     uitvoeringsstrategie
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Proces 
Elke initiatiefnemer/ eigenaar kan per gebouw 
een aanvraag indienen voor een omgevingsver-
gunning. Zoals gezegd kan het gunstig zijn om 
plannen per hof of cluster in te dienen waardoor 
een oplossing voor het parkeren en buitenruimte 
gemakkelijker kan worden gevonden en beoor-
deeld. Per aanvraag zal worden afgeweken van 
het vigerend bestemmingsplan. Dit maakt het 
mogelijk om per partij afspraken te maken en 
een anterieure overeenkomst op te stellen. Er 
ontstaat zo geen vertraging en er kan maatwerk 
worden geboden. 

Een plan wordt ingediend bij de afdeling VTH* en 
na afstemming met het Transformatieteam voor-
gelegd aan het MidOffice. In dit MidOffice zijn alle 
gemeentelijke partijen vertegenwoordigd. Men 
toetst aan het vastgesteld kader, maar ook aan af-
delingskaders. 
Na het MidOffice besluit om al dan niet mee te 
werken aan een planologische maatregel, wordt 
het plan opgepakt door het Transformatie Team 
om te komen tot een Anterieure Overeenkomst. 
In deze overeenkomst worden alle afspreken vast-
gelegd m.b.t. het bouwplan, het programma, de 
inrichting van de buitenruimte, eventuele plan-
schade, milieu- en duurzaamheidsmaatregelen en 
een kostenverhaal. 
Na een getekende Anterieure Overeenkomst 
wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. 
Gezien het voortraject kan dit vlot verlopen. Bij 
transformatieprojecten is een reguliere procedure 
van 8 weken mogelijk (vanaf het moment dat alle 
bescheiden volledig en juist zijn ingediend). Bij 
sloop- nieuwbouw (en uitbreiden zoals optoppen) 
zal in principe de uitgebreide procedure van 26 
weken worden gevolgd. De begeleiding van het 
proces vindt plaats vanuit het Transformatie Team.

Bestemmingsplan 
De Louis Armstrongweg is onderdeel van het be-
stemmingsplan ‘Muziekwijk’. Het bestemmings-
plan is kort geleden vastgesteld en niet aan regu-
liere herziening toe. De gewenste functie wonen 
is niet toegelaten binnen het vigerende beleid. 
Het gebied is wel aangewezen voor transformatie 
door het collegebesluit van 3 oktober 2017. Voor 
de transformatie naar wonen en andere wijzigin-
gen is ervoor gekozen om het bestemmingsplan 
niet aan te passen. Er wordt met de WABO proce-
dure met ruimtelijke onderbouwing gewerkt. Dit 
kan een reguliere of uitgebreide procedure zijn.

Archeologie 
In het verlengde van de Wet op Archeologische 
Monumentenzorg (WAMZ) is het verplicht bij 
transformatie van de kantoorgebouwen, dat in de 
bodem niet geroerd wordt. Bij graafwerkzaam-
heden buiten de bouwvlakken, groter dan 500 
m² en dieper dan 1,5 m geldt onderzoeksplicht 
op kosten van de aanvrager. Wordt behoudens 
waardig cultureel erfgoed aangetroffen kan op 
deze grond niet gebouwd worden.

Uitvoeringsstrategie
Voor het omkleuren van dit bedrijventerrein kiest 
de gemeente er hier voor om dit gebied orga-
nisch te laten transformeren en stelt daarvoor een 
gebiedsvisie met toetsingskader en uitvoerings-
plan vast waaraan de verschillende initiatieven 
worden getoetst. Er is immers geen reden om hier 
vanuit de gemeente panden te kopen of een uit-
gewerkt plan te maken. 

De kantoren zijn vrij nieuw en hebben nog een 
hoge boekwaarde, het eigendom is verspreid, er 
zit geen hinderlijke bedrijvigheid in het gebied en 
een menging van werken en wonen wordt toe-
gejuicht. Wel is een goede regie nodig op het 
programma , op de bebouwing (oriëntatie, vorm, 
beeldkwaliteit en op de openbare ruimte (relatie 
met omgeving, leefbaarheid, duurzaamheid e.d.)

Voor het toepassen van het voorliggend toet-
singskader en het de uitvoering van transforma-
ties in het projectgebied word gekozen voor de 
uitvoeringsstrategie van organische ontwikkeling 
met een bepaalde mate van sturing en begelei-
ding.

Met het voorliggend kader wordt een richting 
aangegeven voor vier onderdelen met voorwaar-
den en wensen:

• Stedelijkheid: De stedelijke dragers, bouwvo-
lumes met een maximale hoogte, oriëntatie , 
ligging entrees, groene plinten, beeldkwaliteit, 
inrichting, beplanting en straatmeubilair;

• Diversiteit: Het woon- en werkprogramma 
met een bepaalde bandbreedte;

• Leefbaarheid: De buitenruimte, openbaar ge-
bied, parkeren, duurzaamheidsaspecten, be-
nodigde milieumaatregelen, sociale veiligheid 
en inclusie;

• Samenwerken: De essentiële samenwerking 
per hof/ cluster om oplossingen te bieden 
voor parkeren en inrichting.

8. UITVOERING
uitvoeringsstrategie
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De gemeente heeft voor de kantorenstrook Louis 
Armstrongweg een gebiedsvisie opgesteld om 
daarmee initiatieven te stimuleren en te facilite-
ren. Dit ten gunste van de (ver-) bouw initiatieven 
uit de markt. Verder zijn er ingrepen in het open-
baar gebeid wenselijk of nodig die de kwaliteit en 
leefbaarheid van het gebied vergroten of hier-
voor als voorwaarde dienen. Zoals aanpassing 
van inritten, goede voetpaden, afval inzameling, 
verlichting en verblijfsplekken.  
Met een bepaalde verdeelsleutel zullen de 
gemeentelijke kosten, die per project gemaakt 
worden om tot een Anterieure Overeenkomst 
te komen, worden verhaald per initiatief.  In dit 
kostenverhaal zit dan ook een bijdrage voor 
binnenplanse voorzieningen en maatregelen in 
het openbaar gebied, plankosten, evenals een 
doorbelasting naar rato van de vooraf gemaakte 
kosten om de plannen voor dit gebied te facilite-
ren (de gebiedsvisie) 

Bij het transformatie gebied wordt er van uitge-
gaan dat de kosten verdeeld worden over meer-
dere initiatiefnemers. Niet elk pand zal immers 
transformeren, maar eigenaren van te behouden 
kantoren kan wel gevraagd worden om een bij-
drage aan de verbetering van het gebied.

De kosten voor aanpak van het openbaar gebied 
en voor maatregelen op het vlak van vuilophaal 
en verlichting zijn globaal begroot. 
De gemeente zal tot uitvoering van de werk-
zaamheden in openbaar gebied overgaan op het 
moment dat bij minimaal nader te bepalen ini-
tiatieven afspraken zijn gemaakt (ondertekende 

8. UITVOERING
financiën

Anterieure Overeenkomst). Met deze afspraken 
moet het grootste deel van de kosten zijn gedekt. 

Financiële afspraken en verplichtingen en even-
tuele resterende risico’s worden binnen de ge-
meente door de projectleider bewaakt, gestuurd 
en geëffectueerd en voorgelegd aan een interne 
commissie van waaruit bijsturing plaats kan vin-
den. 
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9. Samenvatting
     toetsingskader
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“Meer dan wonen”
Functiemix van wonen
en nieuwe werkvormen
(broedplaatsen, gemeenschappelijke
functies)

Diversiteit door 
woninggrootte en
woningcategorie

Diversiteit door wonen op 
maat (inclusief, flexibel, innovatief,
experimenteel)

Programmatische verbijzondering
in plinten, koppen, entrees

Adressen aan de 
hofjes

Groen toevoegen
groene plint, groen entree
groene gevel, groen dak

Actief sturen op
(collectief)
parkeermanagement
deelauto’s
OV/fiets gebruik

Actief sturen op
innovatiekracht
ontwikkelaar

Wonen op maat

Ruimte voor 
werken op maat 
(collectief of particulier)

Inpandige faciliteiten
zoals fietsenbergingen
in plinten en souterrains

Openbaar groen 
doorontwikkelen
als parklandschap

VVE, groepsraden,
bedrijfskringen

uitvoeringsstrategie
anterieure overeenkomst
beheer, inrichtingsplan

VERBINDT 
PLAATS 
EN CONTEXT

COMBINEER 
STAD 
EN NATUUR

ANTICIPEER OP 
VERANDERING

KOESTER 
DIVERSITEIT

MENSEN MAKEN DE STAD
ONTWERP 
GEZONDE 
SYSTEMEN

BLIJF 
INNOVEREN

STUREN
OP
DIVERSSITEIT

LEEFBAARHEID
HOFJES

4.
VERNIEUWENDE
WERKVORMEN

1, 
NIEUWE
MOBILITEIT

3.
WOON-
EXPERIMENTEN

GEBRUIK
DUURZAAME
MATERIALEN

BEWONERS/
EIGENAREN
WERKEN 
SAMEN

DICHTHEID 
EN 
PROGRAMMA

BEWONERS/
EIGENAREN
DELEN
FACILITEITEN

KAVEL
OVERSTIJGENDE
BIJDRAGE AAN
LEEFOMGEVING

PROGRAMMA
ACTIVEERT
LEEFOMGEVING

UITNODIGEN
OP 
INNOVATIE-
KRACHT

2.
ENERGIE
TRANSITIE

PROGRAMMA
MAAKT
DIVERSITEIT

STUREN 
OP
LEEFBAARHEID

UITNODIGEN
OP MEER-
WAARDE VOOR 
MENS EN STAD

STUREN
OP
STEDELIJKHEID

IDENTITEIT
“THUISGEVOEL”
GELUK

PLAATS EN 
CONTEXT
 
“PLACEMAKING”

Hofjes als sociale leefomgeving 
Onmoetingsplekken

Vergroenen van 5% naar 25%
of meer

Parkeermanagement
gedeelde parkeervoorzieningen

Gebruik duurzame materialen
halfverhardingen parkeren

Efficiente parkeerbalans als basis voor 
meer leefbaarheid door ruimtewinst

Vormgeven van relatie woning,
gebouw, buitenwereld

Ontmoetingsplekken
in hofjes en gebouwen

Ruimtelijke verbijzondering
en transparantie in plinten, 
koppen, entrees

Louis Armstrongweg
als vitale as (mobiliteit, functies)

Ecologie, waardering bestand

Duurzame infrastructuur,
energieopwekking, waterretentie

Veiligheid: wayfinding, verlichting,
drempelvrij, overzichtelijk

Milieuaspecten: geluid, trillingen
externe veiligheid, milieuruimte

RUIMTELIJKE 
DRAGERS

VERSTERKEN

Stedelijke dichtheid handhaven9. Samenvatting       
Toetsingskader

Gerelateerd aan de Principles zijn in de 
hoofdstukken 5 tot 7 per opgave de voorwaarden 
en wensen geformuleerd die dienen als 
toetsingskader.

•	 STEDELIJKHEID:  
VERBIND PLAATS MET CONTEXT 

•	 DIVERSITEIT: 
KOESTER DIVERSITEIT 

•	 LEEFBAARHEID:  
ONTWERP GEZONDE SYSTEMEN 
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9. Samenvatting
voorwaarden en wensen

5. Stedelijkheid
5.3 Placemaking (pag. 21)

Voorwaarden
 Î Entrees zijn georiënteerd naar het hof en zijn 
transparant en uitnodigend vormgegeven;

 Î Koppen gebouwen aan de Louis 
Armstrongweg zijn georiënteerd op deze weg 
door vormgeving en functie;

 Î ‘Placemaking’, gebouwen aan de Louis 
Armstrongweg kennen een verhoogde plint 
met werkfunkties of lokale voorzieningen;

 Î Voorzieningen als bergingen en ruimte voor 
fietsparkeren zijn inpandig.

Wensen
 ♥ Functies bij de entree toevoegen, bv. invulling 

van het ‘nieuwe  werken’, collectieve ruimten, 
maakplaatsen of gedeelde voorzieningen etc.;

 ♥ lichtplan voor architectuur langs de Louis 
Armstrongweg.

5.4/5 Parklandschap, groene plinten (pag. 23)

Voorwaarden 
 Î Louis Armstrongweg: zorgvuldige overgang 
tussen hof (privé) en weg (openbaar) door bv. 
haag, muur;

 Î Spoorzone: open ruimte met haag als 
markering van de eigendomsgrens;

 Î Hof: gebouwen staan in een groene plint.

Wensen
 ♥ Tussen de blokken: parkachtige, informele 

inrichting, bv. plekken voor ontmoeten, 
verblijven en spelen; 

 ♥ Spoorzone: tijdelijke inrichting 
(bloemenweide); 

 ♥ Gebouw: vergroenen gevels, daken.

5.6 Bouwlagen (pag. 24)

Voorwaarden
 Î Transformatie blijft binnen het gestelde 
maximaal aantal bouwlagen; 

 Î Transformatie anticipeert op de principes 
voor de gevelwanden: 
‘Lijst’ - horizontaliteit, continuïteit; 
‘Kop’ - oriëntatie op de Louis Armstrongweg 
met verticaliteit en hoekaccenten; 
‘Accent’ - oriëntatiepunt, volume op volume.

5.7 Optoppen (pag. 25)

Voorwaarden 
 Î Het optoppen onderscheidt  zich van de 
onderbouw (materialisatie, gevelbeeld) door 
heldere volumes.

6. Diversiteit
6.1 Diversiteit in programma (pag. 27)

Voorwaarden
 Î Woningrootte past in de programma’s;

 Î Woninggrootte en woningcategorie varieert  
binnen het hof;

 Î 25% sociale huurwoningen in het gebied;

 Î de sociale huurwoningen blijven minimaal 15 
jaar in dit segment;

 Î 50% van de woningen voldoet aan de eisen 
voor het segment betaalbare koop. 

Wensen

 ♥ Woninggrootte varieert  binnen gebouw.

6.2 Wonen op maat (pag. 28)

Wensen
 ♥ Experimenten ‘wonen op maat’, bijvoorbeeld:

* vernieuwende plattegronden;

* woningen voor speciale doelgroepen 
(inclusief);

* woningen door de doelgroepen zelf (mede-
gerealiseerd;

* flexibel gebruik van de woningen (wonen en 
werken);

* samenvoegen van woningen mogelijk maken;

* effectief ruimtegebruik door slimme 
inrichtingselementen.

6.3 Meer dan wonen alleen (pag. 29)

Voorwaarden
 Î Aanvullende functies toevoegen voor  een 
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aantrekkelijke en gevarieerde leefomgeving: 
minimaal 25% aanvullende functies per hof, 
daarvan minimaal 100 m² in de plint aan 
de Louis Armstrongweg; functies volgens 
de leidraad zoals opgenomen in het 
bijlagenboek (blauw boekje).

Wensen
 ♥ Experimenten met gemeenschappelijke 

ruimtes een mix aan functies. 

7. Leefbaarheid
7.1 Hofjes als sociale leefomgeving (pag. 31)

Voorwaarden
 Î Vormgeven aan de relatie tussen woning, 
gebouw, hof en buitenwereld; 

 Î Een sociaal uitnodigende omgeving met 
plekken en voorzieningen voor ontmoeten in 
de buitenruimte;

 Î inrichtingsplan openbare ruimte opstellen;

 Î beheertoets uitvoeren;

 Î onderzoek bodemkwaliteit;

 Î onderzoek naar geluid transformatorhuis  
bij LA 52-56.

7.2 Vergroenen hofjes/buitenruimte (pag. 32)

Voorwaarden
 Î minimaal 25% kwalitatief groen (beplanting) 
per kavel op het maaiveld; indien nodig mag 

10% daarvan gemotiveerd gecompenseerd 
worden op de daken.

Wensen
 ♥ meer dan 25% groen per blok;

 ♥ parkeren in halfverharding;

 ♥ groene daken en gevels.

7.3 Parkeren in balans (pag. 33)

Voorwaarden
 Î integraal voorstel op mobiliteit, programma 
en vergroenen;

 Î voldoende parkeerplaatsen volgens de lijst 
parkeernormen 2019 zoals opgenomen in het 
bijlagenboek (blauw boekje);

 Î parkeermanagement.

Wensen
 ♥ dubbelgebruik, bindende afspraken tussen 

eigenaren;

 ♥ inpandige parkeervoorzieningen;

 ♥ (gedeeld) parkeergebouw.

7.4 Gezonde stad, ecologie (pag. 34)

Voorwaarden

 Î Minimaal energielabel A (bouwbesluit);

 Î Nieuwe woningen worden aangesloten op 
het warmtenet;

 Î Leidingenplan aanvragen bij K&L;

 Î Bij gevelaanpassing: onderzoek naar aan-

wezigheid van nesten/vaste verblijfplaatsen 
van huismussen en dwergvleermuizen.

7.4 Wensen

 ♥ verlaging van de energierekening  
(‘nul op de meter’); 

 ♥ groene gevels en daken;

 ♥ waterretentie: half open verharding;

 ♥ duurzame opwekking zoals zonnepanelen op 
het dak. 

7.5 Sociale veiligheid en inclusie (pag. 35)

Voorwaarden
 Î de transparante entrees zijn ook ‘s avonds 
goed verlicht;

 Î wayfinding: heldere drempelvrije routes, 
overzichtelijke inrichting van de hofjes;

 Î opstelplekken voor hulpverleningsdiensten 
en plekken voor inzameldepots en 
papierophaalpunten.

Wensen
 ♥ bedrijfsafval uit zicht plaatsen bij nieuwe 

terreininrichting (bestaande bedrijfspanden)

7.6 Geluidskwaliteit (pag. 36)

Voorwaarden

 Î voldoen aan de Wet geluidhinder en om een 
voldoende akoestisch woon- en leefklimaat te 



46

waarborgen, waarbij:
• Bij overschrijding van de voorkeurswaarde 

dienen zo mogelijk hogere waarden te 
worden vastgesteld vanwege de Flevolijn en 
de Hollandsedreef;

• Bij overschrijding van de maximaal vast te 
stellen hogere waarde moeten oplossingen 
worden gezocht zodat het geluidniveau op 
de te toetsen gevel voldoet aan de maximaal 
vast te stellen hogere waarde;

• Bij een hogere waarde heeft elke woning 
minimaal één verblijfsruimte met een 
geluidsluwe gevel en/of geveldeel met 
tenminste één te openen raam;

• Voor woningcomplexen waar bij één of 
meerdere woningen redelijkerwijs geen 
geluidluw geveldeel kan worden gerealiseerd, 
kan voor die betreffende woningen worden 
afgezien van een geluidluw geveldeel mits de 
voorkeurswaarde bij minimaal één geveldeel 
van de betreffende woning met niet meer 
dan 5 dB wordt overschreden;

• Als sprake is van niet zelfstandige 
woonruimten (verpleeg- en 
verzorgingshuizen, studentenhuisvesting, 
e.d.) of woningen met een zelfstandig 
woonoppervlakte van minder dan 30 m2, dan 
worden op individueel woningniveau geen 
voorwaarden gesteld. Op gebouwniveau 
dient echter minimaal 50% van de 
wooneenheden te zijn gesitueerd aan een 
gevel met een geluidbelasting niet hoger dan 

9. Samenvatting
voorwaarden en wensen

de voorkeurswaarde plus 5 dB.

Wensen
 ♥ De slaapvertrekken zijn aan de geluidluwe 

zijde gesitueerd.

7.7 Trillingen, externe veiligheid (pag. 

Voorwaarden

 Î Gebouwen/kavels in het plasbrandaandachts-
gebied voldoen aan prestatie-eisen bouw, 
waarbij:

• Bij de transitie en verbouw van kantoren 
naar woningfuncties (aanpassen van 
gevels, optoppen van gebouwen, plaatsing 
van balkons etc.) geeft het Bouwbesluit 
2012 voor het verbouwen in een 
plasbrandaandachtsgebied geen aanvullende 
bouwtechnische eisen. Het aangetroffen 
bouwkundige kwaliteitsniveau moet minimaal 
in stand gehouden worden; 

• Bij sloop en gehele nieuwbouw in het 
plasbrandaandachtsgebied moet worden 
voldaan aan de nieuwbouw voorschriften uit 
Bouwbesluit2012.

 Î Op gebouwniveau moet in het 
plasbrandaandachtsgebied aan prestatie-
eisen worden voldaan.: 

• 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.

7.7 Milieuruimte (pag. 37)

Voorwaarden

 Î Nader onderzoek doen naar de gevolgen 
van de gewenste transformatie van dit 
gebouw, voor de feitelijke ‘milieuruimte’ van 
de bedrijfsactiviteiten op de bepalende kavel 
Beemsterweg 23. Bedrijfsactiviteiten moeten 
duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden 
uitgeoefend kunnen blijven worden;

 Î Bij aanpassingen van bouwvlak LA-weg 2-18 
worden maatregelen genomen om voor 
de toekomstige bewoners een voldoende 
leefklimaat te waarborgen met betrekking op 
de ruimtelijk relevante milieuaspecten (geur, 
stof, geluid en gevaar).
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I N I T I A T I E F

Aanvraag  
vooroverlegplan

Ruimtelijke 
onderbouwing

ja

Anterieure 
overeenkomst

Technische toets

 
Omgevingsvergunning

Toetsingskader = Gebiedsvisie
(vastgesteld)

Informatief gesprek
uitleg toetsingskader 

(facultatief)

nee

Aanvraag  
omgevingsvergunning

9. Samenvatting
processchema vergunning
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WHAT A WONDERFUL WORLD
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They’re really saying I love you
I hear babies crying, I watch them grow
They’ll learn much more than I’ll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world

Popsong first recorded by Louis Armstrong - 1967
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