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Almere Pampus
Ontwikkeling 2030 - 2050



Ontwikkelgebied518ha
Exclusief
dijk: ca 53ha
bos: 125ha



30.000 nieuwe woningen

Gebiedsontwikkeling
Almere Pampus levert
een grote bijdrage aan
de 
woningbouwopgave
in Nederland. 16.000 arbeidsplaatsen

Almere Pampus

Bron: Naar een ontwikkelstrategie van Amsterdam Bay Area 4



De Almere Principles

KOESTER DIVERSITEIT

VERBIND PLAATS EN CONTEXT

COMBINEER STAD EN NATUUR

ANTICIPEER OP VERANDERING

BLIJF INNOVEREN

ONTWERP GEZONDE SYSTEMEN

MENSEN MAKEN DE STAD

William McDonough + gemeente Almere - 2008



Doelstelling 

Werkagenda Pampus
2020 – 2024

MASTERPLAN ALMERE PAMPUS



Bovengronds 
Masterplan

Ondergronds 
Masterplan

Boven- en ondergronds masterplan
Kernvraag
Hoe bepalen en prioriteren we het ruimtegebruik onder- en bovengronds?
Resultaat
Fysiek en sociaal-maatschappelijk programma van eisen voor het masterplan

1. Inzicht krijgen in 
mogelijke relaties tussen 
bovengrond en 
ondergrond.

2. Belangenafweging in 
het masterplan kunnen 
maken die leidt tot het 
realiseren van de ambities. 

3. Ondergrond en 
bovengrond effectief en 
duurzaam gebruiken.



?

Data à boven- en ondergronds masterplan



Data à boven- en ondergronds masterplan



Verbindingen

Integrale gebiedsontwikkeling



Gebiedsontwikkeling
Pampus

Werkagenda 
Pampus

Staatsbosbeheer 
Flevolandschap

Almere 2.0

Waterschap
Zuiderzeeland

programma
Werkagenda pampus

samenwerkende
partners

eigen organisatie

circulaire
economie

landschap

klimaatadaptatie

klimaatmitigatie

ecologie

toerisme en 
recreatie

economie

opleiding en 
talentontwikkeling

wonen mobiliteit

gezondheid en 
welzijn

archeologie en 
cultuurwaarde

ethiek

identiteit

leefkwaliteit

YRRU¿QDQFLHULQJ�
gebiedsontwikkeling

juridische kaders

eigenaarschap bodem

etc...

09

08

07

06

05

04

03

02

01

projectteams
onderzoekstrajecten

SAMENWERKING 
GEMEENTENLIJKE TEAMS / 
AFDELINGEN

1. Archeologie/cultuurhistorie
2. Circulaire Economie
3. Ecologie
4. Economie
5. Energie
6. Gebiedsontwikkeling
7. GEO-data
8. Klimaatadaptatie
9. Landschap
10. Mobiliteit
11. Onderwijs, Cultuur, Sport
12. Sociaal
13. Stadsruimte
14. Amsterdam Bay Area



Hoofdonderwerpen kennisvragen
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19 hoofdonderwerpen – 152 vragen

De kennisvragen 
zijn nog in “kokers”, 
op basis van 
hoofdonderwerpen, 
verwerkt. 

Echter is er meer 
nodig om een 
integrale 
ontwikkeling tot 
stand te brengen.

Waar liggen de 
meekoppelkansen
tussen vraagstukken 
en/of opgaven? 
Hoe gaan we vanuit 
een integrale 
benadering werken?
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Programma’s
• Kennisagenda Floriade
• Groen Blauw
• Woningbouwatelier
• PRICE
• Veerkrachtige Stad

Kennis-
onderwijsinstellingen 
• Windesheim: Urban 

Innovation
• AERES: Gideon 

Spanjar
• TU Delft
• TU Eindhoven
• Universiteit Utrecht
• Wageningen universiteit

Culturele sector
• Cultuurfonds Almere
• Avanti: Op de rand van 

de toekomst
• Lieke Frielink
• Stichting Polderblik



Geen bovengrond zonder ondergrond



Ondergronds gebiedsbiografie
i.s.m. Geodan

# Achtergrond Functionele behoefte Informatieproduct Valt samen met Belang Haalbaarheid Planning Wie Grove raming in 
dagen Wijze van vervaardiging Opmerkingen

A1 Archeologie Diepte vaste zand Begin Pleistoceen zand D2 / D3 / D5 Hoog Hoog Snel Geodata 1 Downloaden REGIS II en hier het Holoceen van aftoppen Waarschijnlijk nu gebaseerd op REGIS II. Met komst GeoTOP aanzienlijk te verbeteren

A2 Archeologie Bodemvorming Eigen inwinning vanuit archeologie A2 Middel Laag Later
Archeologie ism

Geodata
nader te bepalen Inwinningscampagne Alleen te verkrijgen via eigen inwinningscampagne

Geologische opbouw Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata 3 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
REGIS II geeft al aardig wat info. Met komst GeoTOP verbetert dit aanzienlijk

Geomorfologische kaart met zandlichamen Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata 3 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
GeoTOp gaat veel extra informatie opleveren die mogelijk nog verfijnd moet worden extra onderzoek

Hoogtekaart (AHN) E1 Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata 3 Downloaden en handige klasse-indeling kiezen op basis van

trial and error. Meerdere oplossingen/producten mogelijk.
Reeds beschikbaar

Vindplaatsen met duiding nvt Hoog Middel Dit jaar Archeologie nader te bepalen Inwinningscampagne Moet gebaseerd worden op archeologisch onderzoek dat pas start zodra er een initiatief is

Potentiekaart met duiding nvt Hoog Middel Dit jaar Archeologie nader te bepalen Inwinningscampagne Moet gebaseerd worden op archeologisch onderzoek dat pas start zodra er een initiatief is

A5 Archeologie Bodemkaarten Maar dan gemoderniseerd!!! Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata  2 tot 10

Bodemdata.nl benutten; gesprek met Dorothee van Tol over

inhoud en toepasbaarheid voeren. Daarna op maat (dwz de

grenzen van Pampus) verschillende informatieproducten

destilleren uit Bodemdata.nl

Bodemdata.nl komt beschikbaar, nog wel de vraag in hoeverre dat 

A6 Archeologie
Grondwaterhoogte in relatie tot wrakken en

vliegtuigen

Minimale grondwaterhoogte in relatie tot

vindplaatsen
C3 / E3 / D8 Laag Hoog Snel Geodan / Geodata 1 tot 4

Downloaden vanaf het BRO-Loket en dan converteren naar

gewenst formaat; Mogelijkheid bestaat wel dat het detailniveau

te laag is.

Komt beschikbaar op BRO-Loket; mogelijk alleen nog niet op het gewenste detailniveau

A7 Archeologie
Indien basisveen aanwezig dan is het Pleistoceen

onverstoord
Kaart aanwezigheid basisveen C1 Laag Middel Dit jaar Geodan / Geodata 2 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
Volgt uit GeoTOP zodra beschikbaar

Begraven bodems Grens oud en jong dekzand nvt Laag Laag Later Geodan / Geodata ? nader te bepalen Voorlopig achterwege laten Lastig generiek in te winnen

Laag van Usselo Allerod laag met houtskool nvt Laag Laag Later Geodan / Geodata ? nader te bepalen Voorlopig achterwege laten Lastig generiek in te winnen

A9 Archeologie Uitsluiten bewoning Ligging formatie van Kreftenheije nvt Middel Hoog Snel Geodan / Geodata 2 Downloaden REGIS II en hier een 2D-kaart van maken met de

ligging
Bevindt zich in REGIS II

A10 Archeologie Ligging zoutwatermeren Voorkomen Cardium klei Hauwert pakket nvt Laag Laag Later nvt nvt Voorlopig achterwege laten Lastig generiek in te winnen

C1 Civiele techniek Partiele zetting Aanwezigheid slappe lagen nvt Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata 2 tot 5 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
Vnl. uit GeoTOP af te leiden

C2 Civiele techniek Waterdoorlatend (klimaatadaptief) bouwen Doorlatende ondergrond; bergend vermogen Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata 2 tot 5 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
Vnl. uit GeoTOP af te leiden

C3 Civiele techniek Voorkomen natte woningen Locatie met hoge grondwaterstanden A6 / E3 / D8 Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata 2
Downloaden vanaf het BRO-Loket en dan converteren naar

gewenst formaat; Mogelijkheid bestaat wel dat het detailniveau

te laag is.

Af te leiden uit WDM, wellicht niet fijnmazig genoeg

C4 Civiele techniek Voorkomen problemen
Waar is goed voorbelast en op welk type

ondergrond
D7 Hoog Middel Dit jaar Geodata nader te bepalen 

Onderzoeken of dit uit GeoTOP betrouwbaar genoeg is af te

leiden uit de laag Antropogeen; anders data achterhalen bij het

eigen Ingenieursbureau van Almere

Vnl. uit GeoTOP af te leiden mits deze interpretatie klopt en niet uitgegaan wordt van belasting die nog moet worden aangebracht

C5 Civiele techniek Waar bestaat opbarstrisico
Kaart met stijghoogte en dunne klei-pakketten aan

het oppervlak
D6 / W2 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata

3 + aanvullend 
onderzoek

Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen en dat combineren met WDM
Voornamelijk samen te stellen uit een combinatie van GeoTOP (laagvolgorde) en WDM (Stijghoogtes)

E1 Ecologie Gradiënten; diep-ondiep-riet-plasdras-bos
Maaiveldhoogte (AHN) in combinatie met

grondwaterstandenkaart
A3 Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata 2 Downloaden en handige klasse-indeling kiezen op basis van

trial and error. Meerdere oplossingen/producten mogelijk.
Eenvoudig te genereren; vnl nog specificeren en goede legenda-indeling kiezen

E2 Ecologie Kwaliteit kwel Overgooibeek en Muiderbos à goede kwel W1 Middel Middel Dit jaar Geodata
nader te bepalen in 

onderzoek Onderzoek naar eigen bronnen binnen de gemeente Almere Voornamelijk af te leiden uit onderzoeksrapporten; vraagt aanvullende inventarisatie

E3 Ecologie Hoogste grondwaterspiegel
Gemiddeld kleinste diepte (BRO

Grondwaterspiegeldiepte 2021)
A6 / C3 / D8 Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata 2

Downloaden vanaf het BRO-Loket en dan converteren naar

gewenst formaat; Mogelijkheid bestaat wel dat het detailniveau

te laag is.

Af te leiden uit WDM, wellicht niet fijnmazig genoeg

E4 Ecologie Water als sturend element Benut oude kreekruggen en activeer die à karteren A3 / E5 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata Zie A3 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
GeoTOp gaat veel extra informatie opleveren die mogelijk nog verfijnd moet worden extra onderzoek

E5 Ecologie Uitgaan van wat er is Kaart ondergrondse situatie A3 / E4 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata Zie A3 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen; diverse afgeleide producten mogelijk
Vnl. uit GeoTOP af te leiden

E6 Ecologie Micro reliëf Actueel hoogtebestand Nederland A6 / E1 Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata Zie A3 Downloaden en handige klasse-indeling kiezen op basis van

trial and error. Meerdere oplossingen/producten mogelijk.

E7 Ecologie Deltanatuur
Kaart met de voormalige ligging van de

landschapssystemen van de Delta
A3 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata Zie A3 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen; diverse afgeleide producten mogelijk
Vnl. uit GeoTOP af te leiden

D1
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Geschiktheid WKO

Inzicht in doorlatendheid en afsluitbaarheid lagen

(REGIS)
D4 / D5 / D6 Middel Hoog Snel Geodan / Geodata 4 tot 8

REGIS II downloaden en per laag de aanwezigheid, dikte,

horizontale en verticale doorlatendheid aanbrengen. Dit kan in

2D laag voor laag of in 3D

Reeds beschikbaar

D2
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Potentie Geothermie Onderzoeksresultaten SCAN traject nvt Middel Hoog Later Geodata 2 Oplevering SCAN traject blijven monitoren Afwachten wanneer deze beschikbaar komen; dat is naar verwachting deze zomer

D3
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Geschiktheid WKO irt Aquathermie

Inzicht in doorlatendheid en afsluitbaarheid lagen

(REGIS)
D2 / D4 / D5 Middel Hoog Snel Geodan / Geodata Zie D1

REGIS II downloaden en per laag de aanwezigheid, dikte,

horizontale en verticale doorlatendheid aanbrengen. Dit kan in

2D laag voor laag of in 3D

Deltares voert momenteel een onderzoek naar de potentie van Aquathermie uit

D4
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Opvangen, bergen, afvoeren

Inzicht in doorlatendheid en afsluitbaarheid lagen

(REGIS)
A2/ D2 / D3 / D5 Middel Hoog Snel Geodan / Geodata Zie A1 Downloaden REGIS II en hier het Holoceen van aftoppen Reeds beschikbaar

D5
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Aanleg ecovaten

Inzicht in doorlatendheid en afsluitbaarheid lagen

(REGIS)
A2/ D2 / D3 / D5 Middel Hoog Snel Geodan / Geodata Zie A1 Downloaden REGIS II en hier het Holoceen van aftoppen Reeds beschikbaar

D6
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Peilconsequenties van buitendijks op binnendijks Onderzoek en dwarsprofielen C5 / W2 Hoog Hoog Snel Geodata nader te bepalen Aanvullende inwinning en verder contact leggen met

specialisten van het waterschap
Vraagt extra/aanvullend onderzoek

D7
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Draagkracht

Kaart met daarop de verschillende maten van

belasting
C4 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata nader te bepalen Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen met inbreng van Ingenieurskennis
Vnl. uit GeoTOP af te leiden mits deze interpretatie klopt en niet uitgegaan wordt van belasting die nog moet worden aangebracht

D8
Duurzaamheid en 

circulaire economie
Model grondwaterspiegeldiepte Komt beschikbaar als model in de BRO begin 2022 A6 / C3 / E3 Middel Hoog Snel Geodan / Geodata 2 tot 4

Downloaden vanaf het BRO-Loket en dan converteren naar

gewenst formaat; Mogelijkheid bestaat wel dat het detailniveau

te laag is.

Af te leiden uit WDM, wellicht niet fijnmazig genoeg

W1 Water Kwaliteit kwel Rapporten? Meetreeksen? E2 Middel Middel Dit jaar Geodata nader te bepalen Rapporten achterhalen, data-inventarisatie doen en vervolgens

geocoderen van informatie
Veel uitzoekwerk nog te doen

W2 Water Opbarstrisico agv kwel Onderzoek en dwarsprofielen D6 / C5 Middel Middel Dit jaar Geodata
Zie C5, aanvullend 
onderzoek nodig

Inventariseren bronnen, informatie extraheren en vervolgens

geocoderen
Vraagt extra/aanvullend onderzoek

Inzicht in doorlatendheid en afsluitbaarheid lagen

(REGIS)
D3 / D4 / D5 Middel Hoog Snel Geodan / Geodata Zie D1

REGIS II downloaden en per laag de aanwezigheid, dikte,

horizontale en verticale doorlatendheid aanbrengen. Dit kan in

2D laag voor laag of in 3D

Reeds beschikbaar

Slappe lagen D6 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata Zie C1 Wachten op GeoTOP en vervolgens informatieproduct

vervaardigen
Voornamelijk samen te stellen uit een combinatie van GeoTOP (laagvolgorde) en WDM (Stijghoogtes)

W4 Water Risico voor opbressen Stijghoogtekaart C5 / D6 / W2 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata
Zie C5, aanvullend 
onderzoek nodig

Downloaden vanaf het BRO-Loket en dan converteren naar

gewenst formaat; Mogelijkheid bestaat wel dat het detailniveau

te laag is.

Voornamelijk samen te stellen uit een combinatie van GeoTOP (laagvolgorde) en WDM (Stijghoogtes)

W5 Water differentiatie in slappe en sterke bodems 3D-foto door de ondergrond A3 / E4 / E5 Hoog Middel Dit jaar Geodan / Geodata 4 tot 8 Downloaden vanaf het BRO-Loket en dan converteren naar

gewenst formaat
Voornamelijk samen te stellen uit een combinatie van GeoTOP (laagvolgorde) en WDM (Stijghoogtes)

W6 Water Goede kwaliteit kwel combineren met berging
Belevingswater definiëren / goede kwel kwarteren /

grondwaterstromen karteren
E2 Hoog Middel Dit jaar Geodata

nader te bepalen in 
onderzoek

Inventariseren bronnen, informatie extraheren en vervolgens

geocoderen
Maatwerk

Verhaal van de ondergrond

Educatie

S2 Stedenbouw en identiteit Gradiënten als handvat voor de landschapsarchitect AHN / droog-nat etc. A3  / E1 Hoog Hoog Snel Geodan / Geodata Zie A3 Downloaden en handige klasse-indeling kiezen op basis van

trial and error. Meerdere oplossingen/producten mogelijk.

S3 Stedenbouw en identiteit Ligging nieuwe railverbinding 3D-doorsnede ondergrond onder tracé nvt Hoog Middel Later 3 tot 6 Maatwerk product
Geodan / Geodata

Storyline maken en daar de informatieproducten bij zoeken en 

aan toevoegen

Storymap / filmpje

A8 Archeologie

W3 Water Opvangen, bergen, afvoeren

S1 Stedenbouw en identiteit nvt 5 tot 10

E4 / E5

A3 Archeologie Oeverwallen holocene geulen

A4 Archeologie Waardenkaart

MaatwerkMiddel Middel Later Geodan / Geodata
Storyline maken en daar de informatieproducten bij zoeken en 

aan toevoegen



Ondergronds gebiedsbiografie
i.s.m. Geodan

Interviews om te bepalen hoe data gebruikt kan worden.
Wat wil je bereiken en welke data is hiervoor nodig?

• Archeologie
• Infrastructuur en stadsbeheer
• Ecologie
• Klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid
• Water(-veiligheid)
• Stedebouw en Identiteit



Ondergronds gebiedsbiografie - GeoTop

Almere: John Kohschulte Brokhaus, Marijn van Veelen, 
Wouter Smith, Frank van Lier (sonderingen)
Zeewolde: Dik Karssen
Amsterdam: Marco Scheffers
Deltares: Gerda Lenselink



Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling



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.

Almere Principles 



Stockholm Resilience Centre
Johan Rockström and Pavan Sukhdev



Source: Natura 
Pedro Passos

Transition towards a Nature Based Development



Integrating ecological connections in urban development



Integrating ecological systems in urban development



Integrating ecosystem services in urban development



ALMERE PAMPUS

vooruit ontwikkelen van 
bodem, groen en blauw 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Afdeling Stedelijk Beleid
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Climate-proof area development
Resilience by Design

6 juni 2022

Building with nature

Bron: One Architecture - Smartland
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sections

Bron: One Architecture - Smartland



Integrating nature in urban environment

Integrating nature as a climate adaptation measure



Integrating nature in urban environment

Integrating nature in low, middle and high density neighbourhoods



Dank U

Tot zo ver!


