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gemeentelijk kader
MPVE

ONTWERPEN EN ONTWIKKELAAR

input

concretiseren en toetsbaar maken

RAAD

GEDRAGEN MOBILITEITSCONCEPT

- ORDENINGSPRINCIPE ‘STOMP’

- RUIMTELIJKE EISEN 
- GEBRUIKER 
- MOBILITEIT

S T O M P

Het doel van het MPvE is om een 
gespreksdocument te creëren als input voor 
gebiedsontwikkeling met als resultaat een gedragen 
mobiliteitsplan. De gemeente is in eerste instantie 
de architect van een MPvE. In een MPvE worden 
de onderwerpen ‘benoemd’ die de ontwikkelaar 
vervolgens moet ‘concretiseren’ en ‘toetsbaar moet 
maken’. Het antwoord van de ontwikkelaar op het 
MPvE is een mobiliteitsplan.

In het geval van de Floriadewijk is de 
gebiedsontwikkeling, alsmede het 
mobiliteitsconcept al in een ver gevorderd 
stadium. Er ligt al een stedenbouwkundig plan en 
bijvoorbeeld het onderdeel parkeren is al uitgebreid 
in kaart gebracht. Ook is er al door Witteveen&Bos 
een mobiliteitsplan gemaakt.

In dit document wordt een MPvE voor de 
Floriade beschreven conform de stappen van het 
generieke MPvE. Wij nemen de beslissingen die 
al genomen hier uiteraard in mee, maar stellen 
deze hier niet ter discussie. Wel presenteren wij 
extra haakjes in het beleid om verdere stappen 
onder te nemen en worden op het einde een 
aantal inspiratievoorbeelden gegeven voor 
mobiliteitsconcepten in de toekomst.

Zo dient dit rapport ook als eerste invulling van het 
generieke MPvE. Echter wordt ook het generieke 
MPvE verbeterd. Dit is een proces dat loopt bij de 
Vervoerregio Amsterdam. 

1. Toelichting/inleiding
MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE)
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2. Beschrijving van de gebiedsontwikkeling (in de tijd), de opgave
Plangebied en invloedsgebied

Het plangebied betreft de Floriadewijk van de 
Weerwater ontwikkelcombinatie op het schiereiland 
in het Weerwater waar onder andere Haddock 
Watersport zich bevindt. De locatie ligt tussen 
Almere Centrum (aan de andere zijde van het water) 
en Almere Haven (aan de andere zijde van de A6). Er 
worden momenteel ook drie andere ontwikkelingen 
onderzocht, te weten de Alleezone (Amvest),  
Haddock en Buiten Carré. 

De Floriade vindt dan wel plaats op de zuidoever, 
het is nadrukkelijk de bedoeling om het 
stadscentrum aan de overkant te betrekken. Dit 
sluit aan bij het programma ‘Next Level’ over 
het stadscentrum in 2022. Bezoekers van de 
wereldtentoonstelling worden gestimuleerd om ook 
het centrum te bezoeken. Verbindingen zijn dan ook 
essentieel.

Voor de Floriade wordt gedacht aan watertaxi’s, 
een pontje of een vloot van elektrische waterfietsen. 
Ook het ‘Rondje Weerwater’ – de fiets-, wandel- 
en sportroute rondom de plas – draagt bij aan 
het verbinden van de noord- en zuidoever, door 
de nieuwe brug tussen het Floriadeterrein en het 
Lumièrepark. Het is denkbaar dat een private 
initiatiefnemer een kabelbaan realiseert tussen het 
centrum en de Floriade. Indien succesvol kan de 
kabelbaan na het evenement blijven en verbonden 
worden met andere recreatieve attracties, zoals 
het mogelijke pretpark Witchworld en landgoed De 
Kemphaan. Zie ook het Ontwikkelingsplan Floriade 
stadswijk 2018.
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Tijdshorizon van de gebiedsontwikkeling

2040

2025

2. Beschrijving van de gebiedsontwikkeling (in de tijd), de opgave

In 2022 vindt de Floriade plaats. De 
doorontwikkeling van het gebied van 
evenementlocatie naar woonwijk start daarna (zie 
plaatje 2025). Mogelijk vindt er verdere verdichting 
plaats in de periode daarna in de Alleezone, 
Haddock en het buiten Carré (zie plaatje 2040). Dit 
betreft het scenario ‘Volwaardige woonwijk’ (extra 
woningbouw ca. 1400 woningen).
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Gebiedsvisie
Floriade Stadswijk Almere

Gemeente Almere in samenwerking met MVRDV 

Omgevingsvisie 
Almere 
Structuurvisie Almere conform Wro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste bewerkingsdatum: 
03.08.2017 

  

Inventarisatie beleid voor de gebiedsontwikkeling

Er is in 2017 een omgevingsvisie Almere opgesteld. 
De ‘Almere principles’ gelden daarbij als wenkend 
perspectief en geven richting aan de gebiedsont-
wikkeling. In de gebiedsvisie Floriade zijn een aantal 
randvoorwaarden gedefinieerd, te weten:

1. Juridisch-Planologisch
• Bestemmingsplan Almere Centrum 

Weerwater-Floriade

2. Stedenbouwkundig
• Toegankelijk voor iedereen maar autoluw 

(nadere uitwerking motie raad)
• Geluidsluw wonen door opgetild landschap 

(geen geluidschermen langs de A6)
• Integratie landschap, bebouwing en busbanen 

(De Allees)
• Diverse ontmoetingsplekken (centraal plein, 

boulevard, markthal, waterkant)
• Verbinding wijk met de stad via brug Rondje 

Weerwater en viaducten naar De Steiger

3. Landschap
• Groen is leidend: instandhouding arboretum na 

het evenement

4. Duurzaamheid
• Verduurzaming jachthaven
• Circulair bouwen, energieopwekking, hergebruik 

reststromen

NB: ook het mobiliteitsbeleid moet uiteraard in 
kaart worden gebracht, dit hoort echter bij stap 4. 

2. Beschrijving van de gebiedsontwikkeling (in de tijd), de opgave
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Gebruikers
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1. Kinderen tot 12
2. Tieners, studenten  12-18 jr
3. Starters 
4. Gezinnen met kinderen
5. Actieve 65+
6. Ouderen 75+ 
7. Mensen met een lichamelijke beperking

Gebruikersprofiel per leeftijd, leefstijl en inkomen

3. Geografische opbouw van bewoners en bezoekers

Er zijn verschillende manieren om segmentatie 
aan te brengen in doelgroepen om tot een beter 
aansluitend mobiliteitsconcept te komen. Vaak 
heeft de ontwikkelaar hier al methoden of frame-
works voor beschikbaar. In het najaar 2020 start een 
nieuwe doelgroepanalyse van de ontwikkeling van 
de Floriade. 

Een andere manier is om met behulp van bestaan-
de data een inschatting te maken van mogelijke 
doelgroepen. In het figuur rechts is een analyse 
gedaan op basis van leeftijdscijfers van het CBS 
voor Almere. 

Leeftijdsverdeling over Almere
Bron: CBS



GEBRUIKER

MODALITET

RUIMTELIJKE CONTEXT
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Woningtypen - doelgroepsegmentatie van de ontwikkelaar

3. Geografische opbouw van bewoners en bezoekers

Naast de doelgroepen die gedefinieerd zijn in 
de gebiedsvisie, en de analyse die in het najaar 
van 2020 wordt uitgevoerd, zijn de doelgroepen 
geografisch verdeeld over de verschillende 
delen van de ontwikkeling. Met behulp van de 
leeftijdscategorieën is een inschatting gemaakt voor 
waar de doelgroepen zich bevinden. 
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Mobiliteitskwaliteit 
(zonder gebiedsontwikkeling)
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‘Stilstaande’ mobiliteit

4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)

1. Het regionaal fietsnetwerk loopt onder de 
Floriadewijk door. 

2. De buslijn bevindt momenteel zich op 
aanzienlijke afstand van de Floriade. Deze 
leidt naar NS station Almere Centrum. Naast 
dit station is Almere Muziekwijk het meest 
nabijgelegen station.  Beide stations bevinden 
zich op zo’n 4 kilometer afstand. 

3. De Floriadewijk is goed bereikbaar met de auto, 
omdat het pal aan de A6 is gelegen. Er zijn ook 
enkele parkeerplekken van bestaand areaal in 
de buurt. 

De huidige mobiliteitskwaliteit wordt vooral  
gekenschetst door een goede verbinding met het 
autonetwerk.
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‘Bewegende’ mobiliteit

Gooi en vechtstreek

MRA

Amstelland-meerlanden

7%

4%

23% 3%

9% 1%

4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)

De verkeersstromen rond de Floriade zijn 
voornamelijk richting het centrum, Amsterdam en 
de Gooi- en Vechtstreek, langs de A6. In oostelijke 
richting is er minder verkeer. Almere is een stad die 
nog vrij ingericht is op de auto. 

In Almere zijn relatief wening banen en veel 
woningen. Dit is te zien aan de pendelstromen in de 
figuur. Veel mensen die in Almere wonen reizen de 
stad uit om te werken. 

Pendelstromen
Bron: Verkenning mobiliteitsvisie, 2019
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4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Nabijheid voorzieningen

Er zijn (nog) geen dagelijkse voorzieningen op 
afstand. Voor basisvoorzieningen, zoals scholen, 
gezondheidscentra, winkels en buurtcentra, is er 
nog een sterke afhankelijkheid van Almere Centrum 
of, in mindere mate, Almere Haven. Deze gebieden 
zijn niet lopend bereikbaar. Deze gebieden zijn 
met 3.5 kilometer weliswaar befietsbaar, maar 
niet op korte verplaatsingsafstanden met de fiets 
bereikbaar.

Primaire functies van gebouwen
Bron: BAG (basis adres- en gebouwgegevens)
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Meerjarig Infrastructuur 
Programma Almere 

2017-2021 
 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
 
 

 
 

Nota Parkeernormen 2019
Gemeente Almere

Versie: 0.99
Datum: 4 juli 2019

MOBILITEITSVISIE 
ALMERE 2020-2030:

VERDER BOUWEN 
OP DE STERKE BASIS 
DIE ALMERE HEEFT

Almere 2020

MOBILITEITSPLAN 
ALMERE
Veilig en gezond op weg

DEEL I
DE HOOFDLIJNEN

 Maart 2012

MOBILITEITSVISIE FLEVOLAND 2030

Strategische Visie
Mobiliteit

Concept

9 december 2016

Verbinden, verknopen, verduurzamen en veraangenamen
Voor de Amsterdamse Regio

Mensen kunnen in de regio hun activiteiten ontplooien en
de plekken bereiken die daarvoor nodig zijn

4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Inventarisatie beleid: mobiliteitsvisie

De constateringen op de vorige slides leiden 
tot de conclusie dat de Floriadewijk nog een 
mate van auto-afhankelijkheid heeft met name 
gezien de afwezigheid van een uitgebreid 
voorzieningenprogramma in de directe nabijheid en 
de hoge mate van autogebruik in de omgeving. 

De mobiliteitskwaliteit zal mogelijk in de 
toekomst veranderen. Hiervoor is het zinvol het 
mobiliteitsbeleid te analyseren. Er zijn een aantal 
documenten opgesteld door de Gemeente Almere, 
VRA en provincie Flevoland die in de komende 
pagina’s worden geanalyseerd. 
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4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Inventarisatie beleid: Mobiliteitsvisie Almere
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4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Inventarisatie beleid: Parkeernota

NB: Er is een nieuwe parkeernota in de maak. 
Deze wordt binnenkort ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad aangeboden. De gevolgen van 
de nieuwe nota zijn in deze rapportage nog niet 
meegenomen.
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4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Inventarisatie beleid: richting gedefiniceerd uit de verschillende documenten

STAPPEN
1. Aanbieden van veilige en prettige looproutes in woonwijken en winkelcentra.
2. Goede looproutes naar het openbaar vervoer.
3. Een punt van aandacht is de oversteekbaarheid van andere infrastructuur  

Busbanen en dreven vormen soms een barrière op looproutes.
4. Gescheiden verkeerssystemen blijft het uitgangspunt. 

TRAPPEN

1. Stimuleren van actieve vervoerwijzen: lopen en fietsen. 
2. Inrichten van gebieden waarbij (e-)fietsers maatgevend zijn.
3. Aantrekkelijk maken van de stedelijke inrichting: loop- en fietsroutes  

naar werklocaties, voorzieningen en stations 
4. Fiets als centraal vervoermiddel in woongebieden.
5. Veilige en prettige routes voor fiets en langzaam verkeer.
6. Versterken samenloop van slowlane/recreatieve routes en metropolitane fietsroutes.
7. Realiseren hoger fietsgebruik.
8. Sociale veiligheid verbeteren van fietsroutes tussen de wijken.
9. Door aanleg van laadplekken en campagnes stimuleren we het gebruik van de E-fiets.
10. We introduceren fietsparkeernormen voor nieuwe gebouwen om fietsen naar werk  

en voorzieningen te stimuleren.
11. Functies, zoals supermarkten en scholen zoveel mogelijk situeren of vasthouden  

op plekken die goed bereikbaar zijn te voet en met de fiets.

OV
1. Stimuleren openbaarvervoergebruik.
2. Fiets, OV en lopen zijn de belangrijkste modaliteiten naar en in de verblijfsgebieden.
3. Voor reizen naar centrumstedelijke gebieden zijn OV en elektrische fiets  

de logische keuzes. 
4. OV heeft een functie op de sterke verbindingen en van en naar de knooppunten. 
5. De hoge kwaliteit, het hoge gebruik en de kostenefficiëntie van het Almeers  

openbaar vervoer blijven gehandhaafd.
6. Knooppunten en haltes dienen goed toegankelijk en sociaal veilig te zijn.
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MAAS
1. Alternatieve mobiliteitsdiensten stimuleren zoals e-bike, deeldiensten en 

vrachtbundeling (Strategische Visie mobiliteit p13).
2. Nieuwe mobiliteitsdiensten vullen sterk OV, de eigen fiets en de eigen auto aan, 

 bijvoorbeeld deelauto’s (Strategische Visie mobiliteit p16).
3. Slimme keuzes en smart mobility gaan vóór nieuwe infrastructuur. 

(Strategische Visie mobiliteit p19).

PARTICULIERE AUTO
1. Efficiënt verdelen van de (parkeer)ruimte om overmaat van parkeerplaatsen,  

en dus overmatig ruimtegebruik, te voorkomen (Mobiliteitsplan Almere p20).
2. Bewoners, bezoekers en werknemers moeten een realistische en goede kans hebben  

een parkeerplaats te vinden (Mobiliteitsplan Almere p20).
3. Verminderde CO2 uitstoot stimuleren van schone en stille mobiliteit.  

(voertuigen en infrastructuur) (Strategische Visie mobiliteit, p9).
4. Vasthouden van de goede interne bereikbaarheid per auto met aandacht  

voor inpassing, beleving en oriëntatie. (Mobiliteitsplan Almere p18).

TRANSPORT
1. Inzet op multimodale vervoersconcepten: uitwisseling tussen vervoer over weg en water. 
2. Bevorderen duurzame mobiliteit van vrachtvervoer door inzet andere transportwijzen.

4. Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Inventarisatie beleid: richting gedefiniceerd uit de verschillende documenten
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Mobiliteitsbehoefte 
van het ruimtelijk-

economisch programma

05
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Ruimtelijke economische programma wonen, werken en voorzieningen en aantallen gebruikers

Voorziengen

Sociale huur appartementen

Vrije sector huurappartementen

Vrije sector koop appartementen

Vrije sector huurwoningen (egw)

Vrije sector koopwoningen (egw)

Waterwoningen

Kantoor

Hotel

Innovatiepaviljoen Provincie

Aeres Hogeschool

Zorgvoorziening voor ouderen met dementiee

Short stay voorziening

Congres/ bioscoop

Woningen

RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN WONEN EN 
VOORZIENINGEN

Het ruimtelijk programma van de Floriade bestaat 
uit 660 woningen en een programma van 47.000 m2 
BVO voorzieningen. Dit bestaat uit een kantoor, een 
hotel, een innovatiepaviljoen van de provincie, een 
hogeschool en een bioscoop. Daarnaast bestaat 
het ook uit een zorgvoorziening voor ouderen met 
dementie van 130 eenheden en een short-stay 
voorziening met 36 eenheden.

DAGELIJKSE GEBRUIKERS

Met behulp van aannames wordt geschat 
dat in de Floriadewijk:

1. Er zo’n 1158 bewoners zullen zijn in het woon- 
programma, en zo’n 166 bewoners in de zorg-  
en short-stay voorziening. 

2. Het aantal werknemers van voorzieningen  
rond 1142 uitkomt.

3. De Bewoners en de voorzieningen gezamenlijk 
dagelijks door zo’n 3700 mensen bezocht 
worden. 

 

Bewoners Werknemers Bezoekers Totaal

5. Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma



23

Berekening fiets- en autoparkeerbehoefte

Bewonersparkeren (incl. zorg en short stay)

Fietsparkeervoorzieningen voor wonen

Voorzieningenparkeren

Fietsparkeervoorzieningen voor 
voorzieningen

Bezoekersparkeren van bewoners

AUTOPARKEREN

Er zijn parkeernormen gedefinieerd voor woningen 
in het Mobiliteitsconcept van WitteveenBos. 
Daarnaast zijn in de Nota Parkeernormen 
van de gemeente normen gegeven voor het 
voorzieningenprogramma. De berekening kan 
worden geraadpleegd in de bijlage. 
1. Dit leidt tot zo’n 636 parkeerplekken voor  

woningen met een additionele 132 voor 
bezoekers.

2. Voor het voorzieningenprogramma wordt een 
parkeernorm van 1087 plekken voorgeschreven.

 

FIETSPARKEREN

Met aannames over fietsparkeernormen op basis 
van het gemeentebeleid (Nota Parkeernormen) 
en het CROW is een benadering gedaan van 
het benodigd aantal fietsparkeerplekken. Deze 
aannames kunnen worden gevonden in de bijlage. 
Dit leidt tot het volgende beeld:
1. 1980 fietsparkeerplekken voor woningen.

2. 1549 fietsparkeerplekken voor voorzieningen. 

5. Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma
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Toedeling verplaatsingen naar modaliteit

CA. 13000 DAGELIJKSE 
VERPLAATSINGEN

CA. 11000 
VERPLAATSINGEN 

LEIDEN TOT VERKEER

Bewoners-  3460

Bewoners-  3460

Werknemers-  1331

Werknemers-  1331

Bezoekers-  3460

Bezoekers-  3460

Met behulp van het ruimtelijk programma,  
de benadering van gebruikers en de modal split 
cijfers kan er een schatting worden gedaan van  
de verkeersproductie. 

VERPLAATSINGEN

Er vinden op basis van deze schatting dagelijks 
zo’n 13000 verplaatsingen plaats, waarbij een 
kwart van bewoners komt. Het grootste deel van de 
verplaatsingen komt van bezoekers, zoals studenten 
van de Hogeschool en bezoekers van de bioscoop. 

15% van de verplaatsingen zijn verplaatsingen 
als passagier van een auto. Daarmee leiden deze 
verplaatsingen niet tot extra verkeer. Met de 
modal split is benaderd dat er dan dus zo’n 4900 
autoritten dagelijks plaatsvinden. 

DISCLAIMER 
Het aantal verplaatsingen betreft een inschatting op 
basis van het ruimtelijk programma en aannames 
over gebruikers en verplaatsingen m.b.v. CBS-data. 
Voor een uitgebreidere analyse is het raadzaam met 
verkeersmodellen te werken. De uitgevoerde analyse 
geeft een eerste indicatie, bedoeld om het gesprek 
met de verkeerskundige tak van de gemeente te 
starten. 

5. Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma
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1 
 

Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 
Alleezone (Amvest) 300 extra 

woningen 
300 extra 
woningen 

300 extra 
woningen 

Haddock 250 extra 
woningen 

250 extra 
woningen 

250 extra 
woningen 

Buiten carré 150 extra 
woningen 

450 extra 
woningen 

850 extra 
woningen 

Totaal  700 1000 1400 
 

sociale huur appartementen 20% 
vrije sector huurappartementen 15% 
vrije sector koop appartementen 10% 
vrije sector koopwoningen (egw) 25% 
waterwoningen 30% 
 

 

 

6230

1855

3529

13036

1955

3389

913

4823

8932

3479

7729

20652

3017

5229

1409

7441

Gebruikers Autoparkeren Fietsparkeren Verplaatsingen Stappen Trappen OV Particuliere auto
(als bestuurder)

Basis (alleen Floriadewijk) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

1 
 

Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 
Alleezone (Amvest) 300 extra 

woningen 
300 extra 
woningen 

300 extra 
woningen 

Haddock 250 extra 
woningen 

250 extra 
woningen 

250 extra 
woningen 

Buiten carré 150 extra 
woningen 

450 extra 
woningen 

850 extra 
woningen 

Totaal  700 1000 1400 
 

sociale huur appartementen 20% 
vrije sector huurappartementen 15% 
vrije sector koop appartementen 10% 
vrije sector koopwoningen (egw) 25% 
waterwoningen 30% 
 

Additionele mobiliteitsbehoefte in verdere ontwikkeling

Er is door de gemeenteraad opdracht gegeven  
om uit te zoeken of er verdere verdichting mogelijk 
is. Hierbij worden drie scenario’s onderzocht.  
Met dezelfde aannames als in de vorige analyses  
is berekend welke extra opgave deze scenario’s  
tot gevolg hebben

5. Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma
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MobiliteitsProgramma 
van Eisen

06



In het mobiliteitsconcept dat door WitteveenBos is 
ontwikkeld worden zaken van mobiliteit beschreven. 
Er worden bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan voor 
loop-, fiets-, en OV voorzieningen. Daarnaast wordt 
een parkeernorm gekozen (zie plaatje). 

Dit hoofdstuk vormt de inspiratie voor hoe een 
mobilteitsconcept vanuit een MpvE kan worden 
vormgegeven. In de volgende slides volgt per 
onderdeel van STOMP eerst een overzicht van de 
haakjes vanuit vastgesteld beleid, en hoe deze 
haakjes geconcretiseerd zijn/kunnen worden en 
toetsbaar zijn/kunnen worden gemaakt. 

Vervolgens volgt een slide met de inschatting van 
de gekozen grondvorm. 

Vigerende versus gekozen parkeernorm Floriadewijk

27

6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Vertaling naar eisen en wensen
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen

STAPPEN
Vertaling van beleid naar eisen en wensen

Benoemen Concretiseren Toetsen
Aanbieden van veilige en prettige 
looproutes in woonwijken en 
winkelcentra.

Goede looproutes naar het openbaar 
vervoer. 

Een punt van aandacht is de 
oversteekbaarheid van andere 
infrastructuur. Busbanen en dreven 
vormen soms een barrière op looproutes.

Voetpaden  langs of tussen bebouwing/
woningen projecteren, met goede 
verlichting.

Zo direct mogelijk verbindende 
voetpaden van goede kwaliteit.

Barrières opheffen of voorkomen.

Voetpaden ten minste 2.00 m breed en 
een verlichtingsniveau van X lumen.

Maximale omloopfactor van 1,2.

Veilige doorsteken realiseren over 
busbanen en dreven middels VRI’s 
of gelijkwaardige ongelijkvloerse of 
gelijkvloerse kruisingen.
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1.

2.

3.

Stappen

alleen in het zuiden

1.

2.

3.

6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Grondvormen en ruimtelijke consequenties

Grondvormen
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Vertaling van beleid naar eisen en wensen

TRAPPEN

Benoemen Concretiseren Toetsen
Stimuleren van actieve vervoerwijzen: 
lopen en fietsen.

Inrichten van gebieden waarbij (e-)
fietsers maatgevend zijn.

Aantrekkelijk maken van de stedelijke 
inrichting: loop- en fietsroutes naar 
werklocaties, voorzieningen en stations.

Fiets als centraal vervoermiddel in 
woongebieden.

Veilige en prettige routes voor fiets en 
langzaam verkeer. 

Versterken samenloop van slowlane/
recreatieve routes en metropolitane 
fietsroutes.

Realiseren hoger fietsgebruik.

Sociale veiligheid verbeteren van 
fietsroutes tussen de wijken.

Door aanleg van laadplekken en 
campagnes stimuleren we het gebruik 
van de E-fiets.

We introduceren fietsparkeernormen 
voor nieuwe gebouwen om fietsen naar 
werk en voorzieningen te stimuleren.

Functies, zoals supermarkten en scholen 
zoveel mogelijk situeren of vasthouden 
op plekken die goed bereikbaar zijn te 
voet en met de fiets.

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige 
voorzieningen.

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige 
voorzieningen.

Realisatie van logische en comfortabele 
voorzieningen. 

Zorgen voor comfortabele voorzieningen.

Realisatie van een efficiënt 
basisfietsnetwerk.

Realisatie in het ontwerp van de wijk.

Aanbieden van een kwalitatief 
hoogwaardig, sociaal veilig en 
kostenefficiënt hoofd-fietsnetwerk.

Inzetten om nieuwe routes parallel te 
laten lopen met andere routes (auto en 
bus).

Laadplekken aanleggen.

Fietsparkeernormen overnemen 
van CROW en verwerken in Not 
Parkeernormen

Zorgen voor goede loop- en 
fietsvoorzieningen naar scholen en 
supermarkten.

Vrijliggende fietspaden van 4,00 - 6.00 
m breed langs gebiedsontsluitingswegen 
(GOW’s); erftoegangswegen (ETW’s) 
inrichten als fietsstraten met een egale 
rode asfalt verharding.

Vrijliggende fietspaden van 4,00 - 6.00 m 
breed langs GOW’s; ETW’s inrichten als 
fietsstraten. 

Ook naar werklocaties, voorzieningen en 
stations ETW’s inrichten als fietsstraten.

ETW’s inrichten als fietsstraten. 

Basisfietsnetwerk met maximale 
maaswijdte van 300 x 300 m.

Check in stedenbouwkundig ontwerp.

Hoofdfietsnetwerk met maximale 
maaswijdte van 800 x 800m; minimale 
breedte fietspaden 4,00 m in rood asfalt.

Check in stedenbouwkundig ontwerp.

Tenminste een x aadplaatsen per 
bepaalde m2  voorzieningen, zoals 
winkels.

Fietsparkeernorm per functie.

Goede directe fietspaden naar deze 
voorzieningen (check stedenbouwkundig 
plan) .
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Grondvormen en ruimtelijke consequenties

Grondvormen

* bij woningen in berging
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Vertaling van beleid naar eisen en wensen

OV

Benoemen Concretiseren Toetsen
Stimuleren openbaarvervoergebruik.

Fiets, OV en lopen zijn de belangrijkste 
modaliteiten naar en in de 
verblijfsgebieden.

Voor reizen naar centrumstedelijke 
gebieden zijn OV en elektrische fiets de 
logische keuzes. 

OV heeft een functie op de sterke 
verbindingen en van en naar de 
knooppunten. 

De hoge kwaliteit, het hoge gebruik en 
de kostenefficiëntie van het Almeers 
openbaar vervoer blijven gehandhaafd.

Vrije, snelle en veilige busbanen, die 
wonen en voorzieningen direct verbinden. 

Concentreren van activiteiten rondom 
OV-netwerken. 

Bij de inrichting prioriteit bij fiets, OV en 
lopen (auto uit de wijk).

Gebieden zo inrichten dat OV en e-fiets 
prioriteit hebben t.o.v. de auto.

Gebruik OV op die relaties bevorderen.

Het OV concurrerend houden t.o.v. de 
auto (ontmoedigen).

Locaties zo kiezen dat dit te realiseren is.

De wijk inrichten met hoge dichtheden 
van wonen en andere activiteiten rond 
OV-haltes. 

Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen 
voor fiets, OV en lopen, inclusief 
beperking van auto in de wijk.   

Check stedenbouwkundig plan.

Inrichting van snelle busroutes en 
hoogwaardige knopen.

Vrije, snelle en veilige busbanen, die 
wonen en voorzieningen direct verbinden, 
hoogwaardige DRIP-panelen.

Goed zicht vanuit de bebouwing 
hierop en verlichting met tenminste 
X lumen; inclusief voorzieningen voor 
gehandicapten.
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Grondvormen en ruimtelijke consequenties

Grondvormen
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Benoemen Concretiseren Toetsen
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Vertaling van beleid naar eisen en wensen

Alternatieve mobiliteitsdiensten 
stimuleren zoals e-bike, deeldiensten en 
vrachtbundeling. 
(Strategische Visie mobiliteit p13)

Nieuwe mobiliteitsdiensten vullen sterk 
OV, de eigen fiets en de eigen auto aan, 
bijvoorbeeld deelauto’s. 
(Strategische Visie mobiliteit p16)

Slimme keuzes en smart mobility gaan 
vóór nieuwe infrastructuur. 
(Strategische Visie mobiliteit p19)

Hub cq. Overlaadplaatsen 
goederenvervoer.
Openbare laadplaatsen e-bike. 
Stimuleren deelgebruik e-bikes. 

Deelauto’s in parkeergarages 24/7 
beschikbaar.
Hubs.

Impact Smart mobility op benodigde 
infrastructuur (parkeren, wegen). 

In brengen in stedenbouwkundig plan.
Strategisch positioneren van hubs nabij 
OV halte. 

Exploitatieplan parkeergarage.
Stedenbouwkundig plan. 

IC-verhouding in evenwicht (en inspelend 
op smart mobility) .

* Voor MaaS-diensten zijn in de huidige plannen (nog) geen grondvormen gedefinieerd. In het hoofdstuk 
Mobilteitsconcepten voor de toekomst wordt verder ingegaan op mogelijkheden m.b.t. MaaS in de 
toekomst.



PARTCULIERE AUTO

Benoemen Concretiseren Toetsen
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Vertaling van beleid naar eisen en wensen

Efficiënt verdelen van de (parkeer)ruimte 
om overmaat van parkeerplaatsen, 
en dus overmatig ruimtegebruik, te 
voorkomen. 
(Mobiliteitsplan Almere p20)

Bewoners, bezoekers en werknemers 
moeten een realistische en goede kans 
hebben een parkeerplaats te vinden. 
(Mobiliteitsplan Almere p20)

Verminderde CO2 uitstoot stimuleren 
van schone en stille mobiliteit 
(voertuigen en infrastructuur). 
(Strategische Visie mobiliteit, p9)

Vasthouden van de goede interne 
bereikbaarheid per auto met aandacht 
voor inpassing, beleving en oriëntatie. 
(Mobiliteitsplan Almere p18)
(Strategische Visie mobiliteit, p9)

Ondergrondse parkeergarages direct via de 
hoofdwegen te bereiken. 
Ruimte scheppen door parkeren op 
afstand. (Strategische Visie mobiliteit p12)
Voldoende parkeerruimte op korte 
afstand van de bestemming (woningen, 
arbeidsplaatsen en voorzieningen) 
en een goede parkeeroplossing op 
bedrijventerreinen (Mobiliteitsplan Almere 
p5), stimuleren dubbelgebruik.

Gereguleerd parkeren in de directe 
omgeving.
(incl. Stimuleren dubbelgebruik)

Elektrische auto en oplaadinfrastructuur 
stimuleren. 
(Strategische Visie mobiliteit, p19)

Zorg voor integraal parkeer- en 
verkeersmanagement. 
(Strategische Visie mobiliteit p13)
Bestaande infrastructuur wordt zoveel 
mogelijk benut door inzet van Dynamisch 
Verkeersmanagement. 
(Mobiliteitsplan Almere p19)

Toetsen parkeerbalans van waaruit 
optimaal gebruik blijkt.
Geen straatparkeren m.u.v. minder valide 
parkeren.

Parkeernorm toetsen op Nota 
parkeernormen. 
Gereguleerd Kiss&Ride, blauwe zones 
(tijdelijk parkeren) in het gebied.

Parkeergarages met mogelijkheid tot 
laden met 100% dekking rond ICT 
(internet/wifi).
Voor nieuwbouwgebieden is het van 
belang dat de laadinfrastructuur van 
tevoren wordt vastgelegd.
(Strategische Visie mobiliteit)

Intensiteit/capaciteitsberekening 
Voorstel DVM-maatregelen
Onbelemmerde toegang voor hulp- en 
nooddiensten.

Voor nieuwbouwgebieden is het van 
belang dat de laadinfrastructuur van 
tevoren wordt vastgelegd. 
(Strategische Visie mobiliteit)
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Er zijn drie varianten van toegankelijkheid van 
autoverkeer:

P

6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Grondvormen en ruimtelijke consequenties

Particuliere auto

Grondvormen

Autoparkeerplaatsen worden nabij de woningen gerealiseerd, waarbij de meeste plekken 
(m.u.v. +/- 40 woningen) binnen 200 meter van de woningen worden gerealiseerd. 
Bezoekersparkeren vindt evenals parkeren voor voorzieningnen plaats in het zuidelijke deel 
van het gebied. 
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6. MobiliteitsProgramma van Eisen
Vertaling van beleid naar eisen en wensen

LOGISTIEK

Benoemen Concretiseren Toetsen
Inzet op multimodale 
vervoersconcepten: uitwisseling tussen 
vervoer over weg en water. 

Bevorderen duurzame mobiliteit 
van vrachtvervoer door inzet andere 
transportwijzen

Stimuleren andere transportmodaliteiten 
en ruimte bieden aan watertaxi (of 
veerverbindingen)

Goederenvervoer en bouwlogistiek 
over water zijn kansrijk om mobiliteit te 
verduurzamen

Check op realisatie

Toepassing van andere transportwijzen 
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Grondvormen

Logistiek

Grondvormen en ruimtelijke consequenties

P
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Auto en nabijheid auto parkeervoorzieningen



OV

P

In het stedenbouwkundig plan (zie plaatje 
rechts) is mobiliteit reeds opgenomen. Het 
stedenbouwkundig plan kan worden gezien als 
een synthese van grondvormen voor mobiliteit die 
rechtsonder nog eens zijn samengevat. Zoals reeds 
in de introductie werd beschreven, is bij aanvang 
van het ontwikkelen van het MpvE al geconstateerd 
dat veel zaken al zijn beslist. Vanwege een 
autoafhankelijkheid van het gebied is er parkeren 
voor bewoners nabij de woningen gerealiseerd. 
Er is wel een parkeernorm gehanteerd die lager 
ligt dan vanuit de Nota parkeernormen wordt 
voorgeschreven (1.0 per woning voor bewoners). Met 
de huidige mobilteitskwaliteit en zonder concrete 
plannen voor MaaS-diensten lijkt dit de maximale 
ambitie.

In de toekomst zullen grondvormen mogelijk 
veranderen, als autoafhankelijkheid bijvoorbeeld 
afneemt. Dit zou het geval kunnen zijn als 
deelautoconcepten en andere MaaS-diensten 
hun intrede doen bij de Floriade. Zoals gezien kan 
worden, heeft de duiding van de grondvorm MaaS 
nog niet plaats kunnen vinden. Hier wordt in het 
volgende hoofdstuk op ingegaan. 
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Synthese

Stappen PrivéautoOV

Trappen LogistiekMaaS

P

6. MobiliteitsProgramma van Eisen
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Mobiliteitsconcepten van 
de toekomst
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Expo als quickstart voor innovatieve mobiliteit 

Voor het evenement Floriade wordt er al gedacht 
aan een veer en een watertaxi over het Weerwater 
om bezoekers te stimuleren ook het centrum van 
Almere te bezoeken. Hiermee kan naar onze mening 
ook het reizen per openbaar vervoer naar het 
evenement gestimuleerd worden. Daarvoor raden 
wij aan om een aantal zaken te regelen.

1. Start campagnes naar bezoekers van de EXPO om 
met het openbaar vervoer te reizen. Geef daarvoor 
combinatietickets uit voor:

• Reizen met de trein (vanuit Amsterdam)

• Eventueel hotelovernachtingen richting de 
oever van het Weerwater. 

• Tickets voor vervoer over water naar het 
evenement.

• Deelfietsen of deelstepjes om over het terrein 
te navigeren.

2. Creëer voor het evenement een aantrekkelijke 
looproute van Almere Centrum naar de veer of 
bootjes aan de oever van het Weerwater met aan 
het evenement gerelateerde activiteiten zoals 
speurtochten voor kinderen, kunsttentoonstellingen 
over de geschiedenis van Almere etc. 

3. Geef mogelijke bewoners van de Floriadewijk 
(korting op) combinatietickets voor het evenement 
en laat hen hiermee kennis maken met de omgeving 
en de innovatieve vormen van mobiliteit. 

In de volgende slides worden drie voorbeelden van 
innovatie mobiliteit die op termijn zouden kunnen 
worden geïmplementeerd.

Mobiliteitsconcepten van de toekomst

1.

2.

3.
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Grondvormen

P
P

Deelstepjes en/of deelfietsen bij parkeerHUB

Doelgroep: Bezoekers van bewoners  
 

Experiment: 2024 - 2026

Voor bezoekers van bewoners die aan de zuidelijke 
rand van het terrein parkeren kunnen in de 
parkeerhub deelstepjes of deelfietsen worden 
aangeboden om het laatste stuk de wijk mee af 
te leggen naar de bestemming. Op deze manier 
wordt het bezoekers makkelijk gemaakt om op de 
bestemming te komen en stimuleert dit mensen om 
met het openbare vervoer te komen en niet de auto 
de wijk in te rijden. 

Deze toepassing is organisatorisch betrekkelijk 
eenvoudig om mee te experimenteren direct 
bij het begin van de oplevering, omdat er geen 
grootschalige infrastructuuraanpassingen hoeven 
worden gedaan. Er zal wel een partij moeten 
worden betrokken die de voertuigjes aanbiedt 
en beheert. Bij succes kan op lange termijn dit 
concept opgeschaald worden naar bewoners en 
kan er ruimte vrij worden gespeeld door minder 
parkeervoorzieningen.

Mobiliteitsconcepten van de toekomst
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Grondvormen

Mobiliteitsconcepten van de toekomst
Community-based elektrisch deelvervoer over water

Doelgroep: Community van bewoners   
  Floriadewijk

Experiment: 2024 - 2026

De aansluiting met het centrum van Almere is 
het kortst over water. Wanneer een steiger aan de 
noordzijde van de Floriade aan de overzijde van het 
water in het centrum wordt gerealiseerd kan er op 
termijn elektrisch vervoer over water plaats vinden. 
Hierbij kan mogelijk een vloot aan bootjes speciaal 
voor bewoners beschikbaar worden gesteld, die zij 
vanuit een collectief budget beheren en gebruiken 
om een bezoek te brengen aan het centrum. 

Het experiment kan gezien vergunningen met de 
gemeente en afspraken over aanlegplaatsen niet 
direct beginnen. Wij verwachten daarom dat er 
een 2-jarige voorbereiding moet plaats vinden voor 
dit experiment. Op termijn kan het concept door 
worden ontwikkeld middels een community-app 
waarmee de bootjes gereserveerd kunnen worden of 
wellicht is het op den duur mogelijk bootjes achter 
te laten aan de steigers aan weerszijden van het 
Weerwater.
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Grondvormen

Mobiliteitsconcepten van de toekomst
Pakketwand en deelcargo (e-bakfiets) rondom innovatiepaviljoen 

Doelgroep: Bewoners    
 

Experiment: 2026 - 2028

Om vervoersbewegingen ten gevolge van logistiek in 
de wijk te doen verminderen kan er een pakketwand 
worden ontwikkeld op een centrale plek aan het 
begin van de wijk. Het innovatiepaviljoen wordt 
door Aeres en de Provincie Flevoland gerealiseerd, 
en hier staat circulaire economie centraal. Hier 
worden mogelijk zonnepalen of andere vormen 
van duurzame energieopwekking gerealiseerd. 
E-bakfietsen kunnen hier duurzaam worden 
opgeladen. 

Voor een experiment is animo nodig, en dit dient 
zich mogelijk niet direct aan bij de bewoners. Het is 
immers een extra moeite om pakketten op te halen. 
Er zullen ook extra organisatorische afspraken 
gemaakt moeten worden over wie de pakketten 
in ontvangst neemt en bewaakt. Wij verwachten 
daarom dat een eerste experiment rond 2 jaar na de 
oplevering van de wijk kan starten. 
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Bijlage
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Thema’s en principes

Growing Green Cities: Floriade fungeert als een 
laboratorium om oplossingen te vinden voor het 
mondiale verstedelijkingsvraagstuk.

Smaakgroepen: leeftijd, huishouden, werk, privé, 
persoonlijke kernwaarden, lifestyle, mannelijk, 
vrouwelijk. Hoe is de sociale en economische 
situatie van mensen, wat zijn hun referentiekaders, 
hoe kijken ze tegen de wereld aan?

1. Trendsnelheid: innovators (4%), pioniers 
(16%), voorlopers (30-35%), volgers (30-35%), 
nakomers (16%).

2. Karaktertypologieën: eigenzinnig, 
conformistisch, emotioneel, rationeel.

3. Herkomst: lokaal, regionaal, nationaal, 
internationaal.

Doelgroepsegmentatie van de ontwikkelaar

Geografische opbouw van bewoners en bezoekers
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Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma
Ruimtelijke economische programma wonen, werken en voorzieningen en aantallen gebruikers

AANNAMES
*BVO geschat op basis van kengetallen van BVO m2 

per wooneenheid (zie bijlage).

** De omvang van het Innovatiepaviljoen en  
de Shorstay voorziening hebben gezamenlijk  
een omvang van 11.000 m2 . 
 
De verdeling in bovenstaande tabel betreft  
een aanname
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Berekening fiets- en autoparkeerbehoefte

AANNAMES
* Autoparkeren Wonen op basis van normen  
in Mobiliteitsconcept Floriade WitteveenBos  
(zie bijlage). 

** Autoparkeren Voorzieningen op basis van 
basis van parkeerbeleid Gemeente Almere 2019, 
Zone B, ‘gemiddelde afhankelijkheid’ (zie bijlage), 
waarbij geen apart onderscheid is gemaakt in 
bezoekersparkeren.

***Voor Fietsparkeren zijn aannames gedaan  
op baisis van CROW Leidraad Pietsparkeren  
en Gemeente Almere. (zie bijlage)  
Er is (nog) geen rekening gehouden  
met dubbelgebruik. 

Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma



AANNAMES
* Bron voor Modal Split:  
OViN Nederland 2018 Provincie Flevoland.

** Bron voor gemiddeld aantal verplaatsingen:  
OViN Nederland 2018 Provincie Flevoland.

*** Alleen verplaatsingen voor Privé Auto als 
bestuurder zijn meegenomen, verplaatsingen als 
passagier (15%) zijn niet meegenomen,  
omdat dit niet tot extra verkeer leidt
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Toedeling verplaatsingen naar modaliteit

Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma
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Additionele mobiliteitsbehoefte in verdere ontwikkeling

Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma



Categorie Auoparkeren Fietsparkeren Dagelijkse peronenmobiliteit Initiële Modal Split
Woningen Voorziening

en
woningen werken/ 

voorziening
enBewoners Bezoekers Bewoners Weknemers Bezoekers S T O P

Autopp per 
woning

Autopp per 
woning

Autopp / 
100 m2 bvo

Fietspp n/ 
woning

Fietspp
/100 m2 bvo

Dgl. verpl / 
bewoner

Dgl. verpl/ 
werknemer

Dgl. verpl / 
bezoeker

% % % %

Huurwoningen

sociale huur appartementen 0.8 0.2 3 2.69 2 15% 26% 7% 37%

vrije sector huurappartementen 1 0.2 3 2.69 2 15% 26% 7% 37%

vrije sector huurwoningen (egw) 1 0.2 3 2.69 2 15% 26% 7% 37%

Koopwoningen

vrije sector koop appartementen 1 0.2 3 2.69 2 15% 26% 7% 37%

vrije sector koopwoningen (egw) 1 0.2 3 2.69 2 15% 26% 7% 37%

waterwoningen 1 0.2 3 2.69 2 15% 26% 7% 37%

Voorzieningen

kantoor 1.90 3 2 2 15% 26% 7% 37%

Hotel 0.99 0.09 2 2 15% 26% 7% 37%

Innovatiepaviljoen Provincie 1.90 3 2 2 15% 26% 7% 37%

Aeres Hogeschool 3.00 12.9 2 2 15% 26% 7% 37%
Zorgvoorziening voor ouderen met 
dementie 0.7 1.7 2 2 15% 26% 7% 37%

short stay voorziening 0.99 0.09 2.69 2 2 15% 26% 7% 37%

congres/bioscoop 8.00 8.4 2 2 15% 26% 7% 37%

Bron
Mobiliteitsconcept 
Floriadewijk Almere 

(WitteveenBos), tabel 3.1

beleid 
Gemeente 

Almere 2019

CROW 
leidraad 

fietsparkeren

CROW 
leidraad 

fietsparkeren
en beleid 
Gemeente 

Almere 2019

OViN 2018 
voor Provincie 

Flevoland Aannames
OViN 2018 voor Provincie 

Flevoland
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Aannames bij berekeningen

Mobiliteitsbehoefte van het ruimtelijk-economisch programma
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