WAKKER WORDEN IN ZANDPOORT
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31 mei 2017

Ontwikkelingsplankaart Stadstuinen
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INLEIDING
Olympiakwartier West: De straten dansen licht. Het gebobbelde ruige duinterrein heeft de frisse regen van gisteren
verwerkt. Vandaag wordt het 25 graden. Een mooie dag. De
trein stopt en laat mensen uitstappen. Ze gaan al naar het
strand. Terwijl je wakker wordt, sta je met je koffie op je veranda. De zon staat al in de tuin. De kinderen zijn nog moe
van het voetballen van gisteren.
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Schets Olympiakwartier West
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SITUATIE
Het Olympiakwartier West is onderdeel van het gebied
Stadstuinen in Almere Poort en ligt tussen plan Duin en
het station Almere Poort. Hier lopen de duinen vanuit Duin
over de Poortdreef door tot op het stationsplein. De sfeer
van het strand begint al zodra je het station uit stapt. De
woningen bewegen met de duinen mee. Ten noorden van
het Olympiakwartier West ligt het formeler opgezette Europakwartier. Aan de oostzijde van het spoor, in het Olympiakwartier Oost, komt het wijkwinkelcentrum van Almere
Poort, tussen het station en de Topsporthal.
Voor het hele plan Stadstuinen gelden als leidende thema’s
greening, energizing, feeding and healthying the city.
Voor de bebouwing vullen de ontwikkelende partijen deze
thema’s in. Voor de openbare ruimte is er in Stadstuinen
gekozen om bij de samenhang te zoeken op de thema’s
Greening en Healtying. Dit krijgt vorm doordat het groen
letterlijk meer ruimte krijgt en de bomen 100 jaar kunnen
worden in dit stedelijke gebied. Voor Healthying krijgt het
Athletic Skills Model een plek in het Olympiakwartier Oost
en worden alle locaties voor sport en recreatie in Poort
Oost met een netwerk van paden aan elkaar verbonden: de
track.
De thema’s feeding en energyzing komen in het Olympiakwartier West in de openbare ruimte tot uiting door een eetbaar landschap en het slim omgaan met water in het ge-

bied, zodat energie gewonnen kan worden.
Om het Olympiakwartier West te kunnen versnellen is een proces met workshops (de zogenaamde pressure cookers) georganiseerd. Hiervoor zijn partijen met een (prestatie)afspraak of
bouwclaim uitgenodigd. Met deze steakholders is er, onder regie van de gemeente is, gezamelijk een plan gemaakt voor het
Olympiakwartier West.
Hierbij is de identiteit van het Olympiakwartier West verschoven van stedelijk centrumgebied naar een duinachtig landschap. Het strand en de duinen lopen vanuit de kustzone door
tot het spoor.
De welstandsnota zal op dit punt aangepast moeten worden,
want het Olympiakwartier West maakt nu definitief geen onderdeel meer uit van het centrumgebied van Almere Poort. Alle
voorzieningen blijven nabij in het Olympiakwartier Oost, maar
het Olympiakwartier West is een gebied geworden waar wonen
in het landschap centraal staat.
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Olympiakwartier West in haar omgeving
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BEELDKWALITEITSPLAN
In het beeldkwaliteitsplan voor Olympiakwartier West
worden de beeldbepalende elementen en de sfeer voor de
wijk beschreven. Het is een richtinggevend document met
regels omtrent stijl, kleur en beeldbepalende details.
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THEMA’S

De groene contramal en de langzaamverkeersroutes

ontsluiting

ontwikkelvelden

spoor

stationsplein
langzaam verkeer
doorsteken

groene randen
hoofdontsluiting

Buurtontsluiting
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randen en aandachtsgebieden

de buitenrand en het binnengebied

hoogtes

individuele geleding
accenten

per cluster geleding
eenvoudige rij
geleding
buitenrand

overgangsgebied

Hoogte 2 - 4 lagen
Hoogte 4 - 6 lagen, accent mogelijk

wanden

Hoogte max 12 lagen

binnengebied
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LANDSCHAP
Het landschap is de drager. De materialen, de ongecultiveerdheid, de geaccidenteerdheid en de beplating verwijzen
naar een nieuw Duinlandschap. Wegen ingelegd met schelpen, natuurlijke afwatering, houten palen zijn ingredienten
voor de contramal.
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LANDSCHAP: profielen
De biotoop van het duinlandschap kenmerkt zich door een
golvend landschap met kenmerkende beplanting.
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LANDSCHAP: parkeren
Het parkeren wordt voornamelijk in de openbare ruimte
opgelost. Hier worden de vakken, onder een goede afwateringshoek aangelegd. De materialisatie sluit aan bij de inrichtingsprincipes van Duin.
Er zijn een aantal vlekken waar het parkeren weinig plek
heeft in de straat. Dit zijn het bouwblok tussen de langzaamverkeersroutes, de vlek aan de noord en westzijde en
de blokken om het station heen. Hier zal gezocht worden
naar een oplossing op de vlek.
De normering van het parkeren moet voldoen aan het bestemmingsplan. Alle parkeerplaatsen hebben in het Inrichtingsplan een plek gekregen.
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parkeren op de kavel oplossen
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LANDSCHAP: waterhuishouding
Het water kent een natuurlijke afwatering naar de watergang aan de westzijde, de duinbeek, de langzaamverkeersroutes en het talud van de spoordijk.

- 18 -

- 19 -

ROMANTIEK
De sfeer wordt gekenmerkt door het dorpse wonen in een
duinen. Het eerste buurtje achter de strandwallen. Het
landschap maakt de kwaliteit. Romantisch en sjiek zijn de
toverwoorden.
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DRIE STIJLMIDDELEN VOOR DE PARTITUUR
We hebben drie beeldmiddelen voor de architectuur. De
kleur, de geleding in de blokken en een stijlmiddel. Per
deelgebied kunnen we met deze drie middelen net een ander accent creëren.
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kleur
+
geleding
(= onderverdeling gevel in
kleinere vlakken)

+
lichtgekleurde
stijlmiddelen
(= kleinere elementen in
de gevel)
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KLEUR
De kleuren refereren aan het zand. Lichte pastelkleuren
met een gemêleerde steen/stucwerk, blank of lichtgekleurd houtwerk. Witte/zeer lichtgekleurde of juist donkere
kozijnen benadrukken het volume. Een dikke grijszwarte
kap benadrukt de horizontale lijn.
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GELEDING
Aan de architectuur kunnen bijzondere geleding of reliefs
worden toegevoegd die refereren aan de romantiek van het
wonen tussen de duinen. Elementen hiervoor zijn lichtgekleurde overstekken, avant-corps (= geveluitbouw, voorbouw), kleine strandtorens, dakterrassen en erkers.

- 26 -

- 27 -

BLANKE/LICHTGEKLEURDE
STIJLMIDDELLEN
Veranda’s, makelaars (= decoratieve bekroning van een
geveltop), dakoverstekken en kozijnen worden als fris stijlmiddel toegevoegd in lichte kleuren, zoals blank hout of
wit/zeer lichtgekleurd.
Veranda’s bij voorkeur blank onbehandeld hout.
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BEELDCLUSTER: buitenrand

Geleding van de bouwblokken
bloklengte 10-16 woningen

B
G

A

D
F
C

D

Ondersteuning van geleding door:
- kleurpalet
- kopaccenten
- geledende elementen in gevelvlak
zoals uitbouwen, dakterrassen,

F

A
E

E’

D

A

H
Toevoeging indentiteit-gevende
elementen zoals:
- dukdalven (= meerpaal) als
overgangszone
- lichtgekleurde elementen als
luifels, erkers,

Ritmiek en leesbaarheid woning
door:
- raamopeningen
- relatie straat
- lichtgekleurde kozijnen
- openheid
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BEELDCLUSTER A
De buitenranden aan de oost en de westzijde
Lichte knikken
Aan de oostzijde, rustig ingericht met geleding en stijlmiddelen
Aan de westzijde zijn stijlmiddelen als veranda’s en verticale geleding in de lange
blokken gewenst.
- blokken hebben een sterke samenhang;
- kleuren bescheiden ingezet ten behoeve van geleding;
- accenten op koppen en in gevel ondersteunen geleding, maar passen binnen de
totale gevelwand;
- indentiteit-gevende elementen ingetogen toegepast, ondergeschikt aan gevelvlak;
- ritmiek en openheid geven herkenbaarheid aan individuele woning.
- Bij het appartementengebouw in de zuidwesthoek dient zorgvuldig te worden omgegaan met inkijk in de achtertuinen van de eengezinswoningen.
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BEELDCLUSTER: noordelijke buitenrand

Geleding van de bouwblokken
bloklengte 6-10 woningen

B
G

A

D
F
C

D

Ondersteuning van geleding door:
- kleurpalet
- kopaccenten
- geledende elementen in gevelvlak

F

A
E

E’

D

A

H
Toevoeging indentiteit-gevende
elementen zoals:
- dukdalven als overgangszone
- lichtgekleurde elementen als
luifels, erkers,

Ritmiek en leesbaarheid woning door:
- raamopeningen
- relatie straat
- witte kozijnen
- openheid
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BEELDCLUSTER B
Minimaal 3 lagen plat aan de noordzijde
Markante hoeken
- blokken hebben een sterke samenhang, en hogere mate van stedelijkheid;
- 3 lagen aan noord-zijde;
- sterke ritmiek van koppen;
- kleuren bescheiden ingezet ten behoeve van geleding;
- accenten op koppen en in gevel ondersteunen geleding, maar passen binnen de totale gevelwand;
- indentiteit-gevende elementen ingetogen toegepast, ondergeschikt aan gevelvlak;
- ritmiek en openheid geven herkenbaarheid aan individuele woning
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BEELDCLUSTER: plein

B
G

A

D
F
C

D

F

A
E

E’

D

A

H
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BEELDCLUSTER C
Het beeldcluster C betreft het Stationsplein-West en de
omringende bebouwing. Het vormt een belangrijke entree
van het woongebied en is het startpunt van twee publieke
routes naar het strand en evenemententerrein.
Het plein
Het plein is al ingericht, maar het ontbreekt nog aan een
duinachtige sfeer. Het plein heeft nog een herinrichtingsslag nodig, zodat je de duin/strandsfeer direct herkent
als je uit het station stapt. Bij de herinrichting worden de
lijndelen met namen in ieder geval gehandhaafd. Bij deze
strand/duinsfeer hoort woonbebouwing die aan het plein
ligt en commerciële functies die op het plein staan. Daarbij
wordt gedacht aan een ijskar, een foodtruck, een espressokarretje enz. Deze strandtentjes zijn onderdeel van de
pleininrichting en hun uiterlijk past bij het strandgevoel.
De bebouwing
×
Het is wenselijk dat de drie gebouwen rond het plein
architectonische samenhang hebben en zo mogelijk door
één architect ontworpen worden.
×
Veranda’s zijn een goed stijlmiddel om de beoogde
strand/duinsfeer te bereiken, naast het gebruik van kleur,
geleding en overige stijlmiddelen zoals genoemd in dit
beeldkwaliteitsplan.
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BEELDCLUSTER C
Gestapeld
×
Aan de noord- en zuidzijde van het plein komt gestapelde bebouwing met een basishoogte van 4-5 lagen en eventueel een hoogteaccent
aan het plein van 6 lagen.
×
Passend bij de kleinschalige sfeer van het plein is de bebouwing
niet langgerekt, maar heeft hij enige verticale geleding.
×
De entrees liggen aan het plein.
×
De woningen zijn met hun balkons/veranda’s georiënteerd op het
plein. De balkons aan de pleinzijde mogen uitsteken ten opzichte
de rooilijn. (Dat geldt niet voor eventuele balkons aan de straat).
×
Het is wenselijk dat de vloer van de begane grondwoningen
enigszins verhoogd ligt ten opzichte van het maaiveldniveau.
Daardoor krijgen deze woningen meer privacy.
×
Ten opzicht van de rooilijn mag een margestrook aan de begane
grondwoningen worden toegerekend van maximaal 2 meter. Deze
margestrook is bedoeld als terraszone voor de begane grondwo
ningen en ligt op dezelfde hoogte als de woning. Lijnen met
namen en kabels en leidingen moeten hierbij in stand blijven.
×
Berging liggen zo min mogelijk aan de pleingevel.
×
Parkeren op eigen terrein is uit het zicht vanaf de straat.
Grondgebonden
×
De basishoogte is 4 lagen, waarbij incidenteel 3 of 5 lagen
voorstelbaar is.
×
Het gebouw krijgt twee bijzonder fraaie hoekoplossingen.
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BEELDCLUSTER C
Voorbeelden margestrook bij gestapelde bebouwing
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BEELDCLUSTER: duinbeek rand

Geleding van de bouwblokkenbloklengte 4-5 woningen

B
G

A

D
F
C

D

Sterke individualiteit:
- kleurpalet
- kopaccenten
- geledende elementen in gevelvlak
- blokken vrij in landschap

F

A
E

E’

D

A

H
Eigentijdse indentiteit-gevende elementen
zoals:
- zwevend terras
- lichtgekleurde elementen als kaders
- hout en stuc

Ritmiek en leesbaarheid woning door:
- raamopeningen
- relatie straat
- lichtgekleurde kozijnen
- openheid
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BEELDCLUSTER D
Blokken met eigen identiteit.
Kleur en materiaalgebruik sturen sterk op samenhang.
Deze twee vormen de dragers van het blok.
In identiteit bepalende elementen is de individuele expressie mogelijk.
Ramen / gevelopeningen versterken de individuele expressie.
Korte blokjes in het landschap.
Grondgebonden.
Maximaal 4 bouwlagen.
Buitenruimte met terras of donkere plint.
Sterke plastiek in blokken.
Variatie in materiaalgebruik van stuc, hout en metselwerk.

erfafscheiding openbaar gebied max. hoogte 1 m.

Aan de publieke kant mag je een terras maken met een erfscheiding
van max 1m hoog. De erfscheiding is eenduidig met de buren. Het landschap zorgt een natuurlijke afscheiding. Er is ruimte voor zonneschermen en privacyschermen met de buren.
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BEELDCLUSTER: binnenrand

B
G

A

D
F
C

D

F

A
E

E’

D

A

H
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BEELDCLUSTER E en E’
Sterke relatie met beeldcluster A
Clustering in rijen van 10-16 woningen
Geleding van blokken door sterke koppen en tuit
Sterke samenhang in materiaal
Koppen met overhoekse orientatie (zie kaart “kwaliteit hoekoplossingen”)
Identiteit-gevelde elementen als verandas, makelaars of mooie kaders
Veranda’s versterken de architectuur en de geleding van het blok
Ritmiek door openheid naar straat, raamverdeling, lichtgekleurde kozijnen.
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BEELDCLUSTER: publieke routes

Clustering van 2-kappers,
met een prominente gevel op de route
georienteerd

B
G

A

D
F
C

D

Sterke individualiteit:
- kleurpalet
- kopaccenten
- geledende elementen in gevelvlak
- koppen sluiten aan bij het landschap

F

A
E

E’

D

A

H
Eigentijdse indentiteit-gevende elementen
zoals:
- (zwevend) terras
- lichtgekleurde elementen en veranda’s
- klassiek-romantische uitstraling

Ritmiek en leesbaarheid woning door:
- raamopeningen
- relatie straat
- lichtgekleurde kozijnen
- openheid
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BEELDCLUSTER F
Overgangsgebied naar de publieke routes is goed vormgegeven bij zowel de
tweekappers als de rijwoningen in dit beeldcluster:
- sterke ritmiek langs maritieme as
- rijkheid aan identiteit-gevende elementen
- de identiteit-gevende elementen zijn dominant aan de hoofdmaterialisering
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BEELDCLUSTER: publieke routes

B
G

A

D
F
C

D

F

A
E

E’

D

A

H
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BEELDCLUSTER F
Clustering in rijen van 6-8 woningen maximaal
Voorgevels reageren op overzijde
Rustige, ingetogen gevel als tegenwicht voor de prominente hoekgevels aan de overzijde
Koppen met overhoekse orientatie (zie kaart “kwaliteit hoekoplossingen”)
Identiteit-gevelde elementen als makelaars of mooie kaders
(verandas zijn gezien de orientatie minder wenselijk)
Ritmiek door openheid naar straat, raamverdeling, lichtgekleurde kozijnen.
Woon/ verblijfsfuncties aan de maritieme route
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BEELDCLUSTER: noord westelijke hoek

B
G

A

D
F
C

D

F

A
E

E’

D

A

H
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BEELDCLUSTER G
De woontoren op deze locatie is het hoogste accent van Olympiakwartier West. Om deze
hoogte zo expressief mogelijk te maken, is het van belang dat het gebouw ook slank is.
Het kavel van dit blok wordt rondom voorzien van een opstaande duinrand waarachter
het parkeren wordt opgelost in het landschap.
×
×
×
×
×
×

Het gebouw is 10 woonlagen hoog.
Het is een slank gebouw.
Het gebouw heeft een alzijdige uitstraling.
Op het maaiveldniveau worden de entree, de bergingen en het parkeren (ca 46
plaatsen op eigen kavel –daarnaast 13 in de openbare ruimte) gesitueerd.
De gevel heeft een compositie over de gehele hoogte i.p.v. een stapeling van
eendere verdiepingen.
Het gebruik van kleur, geleding en stijlmiddelen zoals genoemd in dit
beeldkwaliteitsplan.
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BEELDCLUSTER: duinbeek rand

B
G

A

D
F
C

D

F

A
E

E’

D

A

H
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BEELDCLUSTER H
De appartementengebouw op deze locatie is onderdeel van de duinbeek rand. Deze
duinbeek rand bestaat uit een reeks korte rijtjes eengezinswoningen met een hoogte van
maximaal 4 lagen, waarbij zowel de voor- als de achterkant een zichtgevel is (beeldcluster D). Dit appartementengebouw vormt de zuidelijke afsluiting van deze reeks. Het kan
wat hoger zijn dan de eengezinswoningen, maar moet wel aansluiten bij de omgeving.
×
×
×
×
×

Het gebouw heeft een hoogte van max. 5 lagen.
Het gebouw heeft een alzijdige uitstraling..
Het gebouw en het parkeerterrein krijgen een goede landschappelijke inpassing.
Het gebouw sluit en schaal en maat aan bij de omringende eengezinswoningen.
Het gebruik van kleur, geleding en stijlmiddelen zoals genoemd in dit
beeldkwaliteitsplan.
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HOEKOPLOSSINGEN EN ERFAFSCHEIDINGEN
De hoek wordt meegenomen in het ontwerp. Bij voorkeur ligt de entree overhoeks.
Bij alle hoeken (net, zeer net, en bijzonder fraai) die op de kaart ‘kwaliteit hoekoplossingen’ zijn aangegeven dient als onderdeel van het bouwplan de erfafscheiding op
deze hoek mee-ontworpen te worden. Hierbij wordt gestreefd naar een afscheiding
met een landschappelijke uitstraling. Als materialen wordt in de eerste plaats gedacht aan hout en groen.
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OPPERVLAKKIGE AFWATERING VAN KAVEL NAAR OPENBAAR
Voorbeelden

- 52 -

PROCES KWALITEITSBEWAKING OLYMPIAKWARTIER WEST
De basisprincipes van het plan Olympiawartier West liggen vast in het beeldkwaliteitsplan, de positionering/ branding en het Inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Deze drie producten vormen de onderleggers voor de verdere uitwerking van de
plannen naar de architectuur door de architecten vanuit de verschillende opdrachtgevers. In dit proces van doorwerken is het van belang om na te denken over de rol
van kwaliteitsbewaking om gezamenlijk tot een sterk samenhangende woonbuurt
met een heldere eigen sfeer te komen.
Hierbij is het van belang hoe het proces vanuit het BKP, de gebiedsmarketing en
het ontwerp openbare ruimte naar de plannen voor de architectuur eruit ziet. Van
visie naar bouwen. Alle betrokken partijen onderstrepen het belang van kwaliteitsbewaking en bewaken van samenhang op gebiedsniveau. Na de afsluitende presure
cooker is hiervoor door alle partijen gezamelijk een Ontwerpteam ingesteld. Met dit
Ontwerpteam kan doorgewerkt worden om vanuit de basisdocumenten tot bouwplannen komen. Dit team bestaat uit ontwerpers privaat en publiek die samen met
de architecten voor de verschillende deelprojecten binnen Olympiakwartier West. De
verschillende opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de architectenkeuze. In
het atelier wordt in workshop verband op een informele manier aan de bouwpannen
gewerkt, om samenhang tussen de plannen te bevorderen en elkaar te inspireren
vanuit de principes. Daarnaast liggen er zeker ook in de openbare ruimte nog een
aantal ontwerpvragen, bijv. het stationsplein en de fietsroutes naar het strand, die in
het atelier verder gebracht kunnen worden. Doel van het atelier is een sterk samenhangende ruimtelijke kwaliteit binnen Olympiakwartier West. Het is een dynamisch
proces, ook vanuit de verschillende betrokken partijen en de belangen en wensen
van de partijen. Zo wordt het mogelijk om met elkaar de principes van het Olympiakwartier West steeds weer door te werken.
De formele positie van deze basisdocumenten wordt geregeld door ze op te nemen in
privaatrechtelijke overeenkomsten met de verschillende ontwikkelaars.
Afhankelijk van de planning van de verschillende partijen, worden de bouwplannen in
verschillende stadia met elkaar besproken en wordt op elkaars plannen gereageerd
in het kader van het bewaken van de kwaliteit.
Voor de PO-kavels geldt dat de basisdocumenten het uitgangspunt vormen voor de
regels zoals opgenomen in het kavelpaspoort. De kavelpaspoorten worden in het
ontwerpteam beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit. Het beeldkwaliteitsplan wordt als
inspirerend en richtinggevend document meegegeven aan de kavelkopers.

Het Ontwerpteam is nadrukkelijk geen vervanging van welstand en heeft geen formele besluit status. Het Ontwerpteam adviseert het Regieteam.

Ontwerpteam Olympiakwartier West:
Doel: het inbeddden van de plannen in het totale beeld van
Olympiakwartier West, alsmede nog hangende ontwerpvraagstukken uitwerken en de kavelpaspoorten voor het PO beoordelen.
Richtinggevende documenten zijn:
Verkavelings- en Inrichtingsplan, BKP en Marketing strategie
Frequentie is 1 x per 3-4 weken
De benoeming van de leden gebeurd door de Regiegroep.
De samenstelling van het Ontwerpteam is in de basis:
- 1 lid gemeente Stedenbouw
- 2 leden ontwikkelende partijen
- 1 lid PO
Verantwoording door het Ontwerpteam wordt afgelegd aan de
Regiegroep
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