
Duurzaam Almere door de bril van bewoners

Almeerders aan het woord
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Inleiding

‘Almere twee keer zo groot en daarbij ook
duurzamer?’ Met deze vraag ging de
Milieufederatie Flevoland (MFF) op zoek onder
jongeren en andere bewoners van Almere.
Hieruit bleek bijvoorbeeld dat veel bewoners
in ieder geval een groene stad willen houden.
‘Er zijn al genoeg steden zonder veel groen’,
meenden veel geïnterviewde Almeerders.
Volgens hen biedt de stad de ideale combinatie

van wonen en groen. Dit dient te worden
gekoesterd, nu en straks.

Dit is slechts een van de meningen van enkele
inwoners van Almere. In deze brochure leest u
meer over een duurzaam Almere door de bril
van bewoners. Almeerders laten wij hierbij zelf
aan het woord over de toekomst van hun stad.

De zoektocht
Almere staat voor een groot aantal ambitieuze
beslissingen over de groene structuur, steden-
bouw, mobiliteit en energie. De MFF ziet hier
kansen voor duurzaamheid. Het kan zéker in
Almere. Dat blijkt uit onze eerdere brochures:
- ‘Duurzame Toekomstagenda Almere 2030’, 
- ‘Almere 2030: de schaalsprong in duurzaam-

heid’ en 
- ‘De toekomst is ALmere’.

Maar hoe kijken jongeren en andere inwoners
van Almere naar een meer duurzame toe-

komst van hun stad? Welke ideeën spreken
aan en welke niet? En hebben inwoners nog
andere vindingrijke duurzame opties?

De MFF verzamelde hiervoor de wensen en
meningen van meer dan 500 bewoners. Via
telefonische enquêtes, een digitale menings-
peiling (via www.duurzaamalmere.nl) en
werkateliers werden Almeerders uitgedaagd
tot het ventileren van hun gedachten en
dromen. Door jongeren werden twee films
gemaakt waarin zij hun visie verbeeldden voor
een duurzame toekomst van Almere. 



In de visie van de MFF groeit Almere in duurzaamheid. Ons
toekomstbeeld voor Almere:

Interessant stadsgroen en natuur
De huidige groene opzet van Almere is de basis voor het
toekomstige Almere. Groene kwaliteiten vormen de
onderlegger van alle plannen. Het huidige Almere heeft
de groene opzet te danken aan voorinvesteringen in een
groenblauw raamwerk. Deze groene opzet is voor veel
mensen reden om in Almere te wonen. Bij nieuwe plan-
nen is daarom het groenblauwe raamwerk essentieel.
Zorg daarbij voor variatie in schaal en verschijning.

Duurzaam onderweg
De MFF kiest voor het mobiliteitsconcept ‘ALMETRO’,
waarbij je op een schone en snelle manier van deur tot
deur reist. Van belang is een goede combinatie van ver-
voersvormen die samen zorgen voor duurzame en scho-
ne mobiliteit. Een opbouw van maatregelen zorgt ervoor
dat alles goed op elkaar aansluit.

Duurzame energie
Op plekken waar nog veel gebouwd gaat worden, zijn de
beste kansen voor het toepassen van duurzame energie.
Duurzame energie is geen concept: het is een bewuste
keuze. In Almere is het mogelijk te groeien naar 
’ENERMERE’: schone energie, van opwekking tot gebruik.
Dit is mogelijk door een stapsgewijze transitie naar een
duurzame energievoorziening.
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Almere 2030
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Een grote meerderheid van de ondervraagde inwoners 
van Almere wil liever niet dat de stad groeit. Als dit toch
gebeurt, kiest de inwoner voor een Almere dat qua
opbouw en indeling er net zo uit ziet als de stad van nu:
dus met veel groen voor de deur.

Interessant stadsgroen en natuur
In 2030 is Almere de groenste stad van Nederland. Tussen
de woonwijken liggen parken en stukjes ‘echte’ natuur.
De buurten zien er verzorgd en groen uit, omdat de
buurtbewoners samen de handen uit de mouwen steken.
Er is een (nieuw) groen stadshart, met volop ruimte voor
sport en ontspanning. Het IJmeer is een plek waar men
geniet van natuur, stilte en ruimte voor kleinschalige
recreatie.

Duurzaam onderweg
Almeerders willen in 2030 gebruik maken van milieu-
vriendelijke auto’s of het nieuwe openbaar vervoermiddel,
dat mensen snel buiten Almere naar omringende gebieden
vervoert. Met een goed ontwerp van loop- en fietsroutes
naar de haltes en andere openbaar vervoerlocaties kunnen
reizigers simpel, snel en schoon reizen van deur-tot-deur.

Duurzame energie
De meeste huishoudens willen in 2030 op groene energie
overstappen. Dat is gestimuleerd door een stijging van 
de energierekening met 10%. De gemeente streeft er naar
om haar energie uit 100% volledig duurzame energie-
bronnen op te wekken.

wensen van bewonerseen duurzame visie

“Almere heeft een ideale combinatie
van wonen en groen. Dit moet zo blijven”

(Digitale meningspeiling, MFF, 2003)



6 7

“Je kan recreëren en groen behouden.”
(Digitale meningspeiling, MFF, 2003)

Groen is topprioriteit bij de Almeerder. Bij veel ondervraag-
de Almeerders blijkt dát de reden waarom men voor
Almere als woonplek kiest. Het werkatelier over dit thema
leverde een kaart op met het gewenste groen op de
gewenste plek. Er is behoefte aan recreatiegroen dicht in
de buurt en echte natuur aan de randen voor ontspanning.
Ook over toekomstige planten en dieren werd nagedacht:
flora en fauna krijgen straks meer de ruimte om te groeien
en te bloeien. 

Inrichting van de groene ruimte
Meer groen in de buurt betekent volgens de bevraagde
bewoners het liefst stukjes echte natuur, een park of
water in de buurt. Daarnaast wil ook een aantal bewoners
een groen stadshart waar men kan recreëren en ontspan-
nen. Een park voor jong en oud met alle mogelijke voor-
zieningen blijkt zeer gewenst. Voor groen op centrale
plekken in Almere en aan de randen gaat de voorkeur uit
naar een combinatie van natuur en recreatie. 

Open IJmeer
Het overgrote deel van de ondervraagde Almeerders ziet
het IJmeer in de toekomst het liefst als een onverstoord
natuurgebied met veel natuur langs de oevers, watervo-
gels en vissen en met daarbij volop ruimte voor recreatie.
Dit blijkt uit de digitale meningspeiling en de telefoni-
sche enquête.

Ook tijdens de werkateliers spraken de deelnemers hun
voorkeur uit voor het openhouden van het IJmeer, waar-
bij meer ruimte voor natuurontwikkeling en kleinschali-
ge recreatie mogelijk is.

Vele handen maken groen mooi 
Aanleg en onderhoud van groen in de woonomgeving is
duur. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de
ondervraagde Almeerders in de toekomst een bijdrage
wil leveren aan de aanleg en het onderhoud van groen in
de eigen straat of wijk. 

Blik vooruit…
Het groene karakter van Almere moet worden behouden, 
zo blijkt uit de zoektocht onder Almeerders. Bij de aanleg 
van nieuw groen hebben de inwoners voorkeur aan parkjes,
stukjes ‘echte’ natuur en water, zoals fonteinen en vijvers en
zijn zelfs bereid daar zelf de handen voor uit de mouwen te
steken. Ook willen de Almeerders een recreatief groen
stadshart waar volop ruimte is voor recreatie, sport en
ontspanning met diverse pleisterplaatsen. Het IJmeer moet
open blijven, zodat iedereen nu en in de toekomst kan blijven
genieten van deze mooie natuur. 

Interessant stadsgroen en natuur

Bewoners:

“Meer groen moet, zoals in Central Park in New York of het Vondelpark in

Amsterdam. Een centrum van rust en activiteiten is belangrijk voor veel mensen.” 

“Voor grote steden zijn parken of ‘natuurgebieden’ de longen van de stad.” 

(Digitale meningspeiling, MFF, 2003)

Bewoners:

“Heerlijk lijkt me dat… betrokkenheid in de buurt, daar wil ik graag aan meehelpen

en helemaal als het om groen gaat…” 

“Als dit ons straatbeeld positief beïnvloedt en een ieder een steentje bijdraagt zeker” 

(Digitale meningspeiling, MFF, 2003).
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Alternatief vervoer
In de werkateliers is nagedacht over alternatieven voor de
auto. Voorwaarden voor het vervoer van de toekomst zijn:
schoon, veilig, snel, betaalbaar en flexibel (dat wil zeg-
gen: ‘vervoer op maat’). De auto blijkt het gemakkelijkste
en snelste vervoermiddel om buiten Almere te reizen. Om
dit toch duurzamer te doen zijn er ideeën opgeworpen als
milieuvriendelijke auto’s. Daarnaast stond men ook open
voor zogenaamde ‘peoplemovers’. Een ‘light rail’ systeem
of een aansluiting op het metronet zouden kunnen zor-
gen voor snelle en efficiënte verbindingen tussen de ver-
schillende wijken in Almere.

Blik vooruit…
De zoektocht onder jongeren en andere inwoners van
Almere laat zien dat bewoners op een simpele en snelle
manier van deur tot deur willen reizen. Op dit moment vol-
doet de auto het beste daaraan. Schonere alternatieven
voor de auto zijn welkom, maar deze moeten dan wel sim-
pel in het gebruik en snel zijn. 

Duurzaam onderweg
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Een fietsende bewoner: 

“Almere is prima te befietsen. De auto is moeilijk kwijt te raken en bovendien gaat

fietsen vaak sneller door de goede infrastructuur”.

(Digitale meningspeiling, MFF, 2003).

Een treinreiziger:

“De A6 staat continu vol, de trein is de enige manier om snel naar Schiphol/

Hoofddorp te komen.” (Digitale meningspeiling, MFF, 2003).

Waar de ene inwoner gruwt van een stad volgepropt met
auto’s en droomt van centrale parkeergarages aan de rand
van de stad, droomt juist een andere bewoner van een stad
waarbij de autogebruiker volop de ruimte krijgt. In het
werkatelier met bewoners werd hierover een emotionele
discussie gevoerd. Tot een eenduidig beeld kwam men
niet, maar wel was de gedeelde mening dat auto’s tech-
nisch veel milieuvriendelijker moeten worden. 

Reizen buiten Almere
Bewoners van Almere gebruiken de auto, zo blijkt uit de
enquête. De trein volgt op grote afstand. Autogebruikers
noemen het ‘gemak van het vervoermiddel’ als de belang-
rijkste factor. Bij de treingebruikers is dit  ‘snelheid’. De
belangrijkste redenen voor de keuze van vervoer buiten
Almere zijn het bezoek aan familie en vrienden, het werk
en winkelen.

Reizen binnen Almere
Binnen Almere verplaatst men zich op een andere manier.
De belangrijkste vervoermiddelen binnen Almere zijn de
fiets en de auto. De bus scoort lager. Het gemak en de
snelheid blijken daarbij de belangrijkste factoren voor de
keuze van het vervoermiddel. Een autogebruiker:

“Om ergens te komen is het nog steeds het makkelijkste om met de auto te gaan.”
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Reizen buiten Almere (Digitale meningspeiling)
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Energie hebben we elke dag nodig. Aan de maandelijkse
rekening die op de deurmat rolt, blijkt hoe zuinig we de
afgelopen periode zijn geweest. Verder zijn we er weinig
mee bezig. Dit bleek onder meer tijdens de werkateliers.
Terwijl de belangstelling voor het atelier voor ‘interessant
groen’ storm liep en ook mobiliteit goed scoorde, bleven
de inschrijvingen voor energie flink achter. Toch hebben
Almeerders wel wensen voor het toekomstige energiege-
bruik en de productie daarvan.

Gebruik van groene energie
Uit de digitale meningspeiling blijkt dat bijna de helft
groene energie gebruikt via het energiebedrijf. Van deze
Almeerders blijkt meer dan driekwart hiervoor te hebben
gekozen, omdat deze vorm van energie milieuvriendelijk
is. Het duurzame karakter speelt hierbij een beperkte rol.
Opvallend is dat het energiebesparende karakter geen
reden is voor de keuze voor groene energie. Ongeveer
eenderde van de bevraagde Almeerders zonder groene
energie geeft aan dit wel in de toekomst te willen over-
wegen en zo mogelijk ook te willen overstappen. Een
klein deel van de “traditionele stroomgebruikers” blijkt
op dit moment tevreden te zijn met de huidige energie-
voorziening. 

Energierekening 10% omhoog
De telefonische enquête toont dat een stijging van de
energierekening (bijvoorbeeld met 10%) ertoe leidt dat
een meerderheid van de Almeerders overweegt om te
investeren in duurzame energie, via bijvoorbeeld de
aanschaf van zonnepanelen. 

Uit de digitale meningspeiling blijkt dat een verhoging
van de energierekening voor één op de drie inwoners van
Almere een reden is om op zoek te gaan naar een ander
(goedkoper) energiebedrijf. Een op de vijf inwoners gaat op
zoek naar alternatieve energievormen die geld besparen. 

Wie moet investeren?
Een overgroot deel van de ondervraagde Almeerders in de
telefonische enquête vindt het belangrijk dat de gemeente
Almere zelf gaat investeren in het duurzaam opwekken
van haar eigen energie als de energierekening met 10%
omhoog zou gaan. 

Blik vooruit…
Inwoners willen voor duurzame energie kiezen als het ook
betrouwbaar en betaalbaar is. Een groot deel van de
Almeerders gebruikt al groene energie en overwegen in de
toekomst ook zelf duurzame energie te gaan opwekken.
De zoektocht laat zien dat de Almeerders het belangrijk
vinden dat ook de gemeente gaat investeren in het duur-
zaam opwekken van haar eigen energie. 

Duurzame energie

0 %

20 %

40 %

60 %

Gebruikt u groene energie? (Digitale meningspeiling)



12

Wensen, ideeën en meningen van inwoners van Almere
(jong en oud) voor de toekomst van hun stad:

- Ontwikkel in de stedenbouwkundige plannen ook
ruimte voor ‘echte’ natuur en water.

- Maak ruimte voor veilige wandel- en fietspaden. 
- Bouw de goede fietsinfrastructuur uit. 
- Draag zorg voor een betaalbaar, flexibel en snel

openbaarvervoersysteem in en om Almere.
- Hou het IJmeer open voor natuur en recreatie.
- Zorg voor voldoende pleisterplaatsen in de buurt van

recreatieve gebieden in en om Almere. 
- Creëer een leefbaar en groen stadshart waar volop

ruimte is voor recreatie, sport, spel en ontspanning.
- Stimuleer bewoners mee te werken aan participatie-

projecten voor het onderhoud van groen in de buurt.
- Investeer in het opwekken van duurzame energie.

En nu…?
De Milieufederatie gaat in 2004 en daarna verder met het
inkleuren van het duurzame toekomstbeeld van Almere.
De genoemde uitgangspunten worden daarbij meegeno-
men. Op deze wijze wil de MFF bewoners en hun wensen
bij de toekomst betrekken. 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de
Milieufederatie over een duurzame toekomst van Almere?
Kijk dan op onze website www.duurzaamalmere.nl.

Heeft u interesse om mee te doen aan één van de vervolg-
projecten van Milieufederatie Flevoland of wilt u meer
informatie opvragen? Neemt u dan contact op met ons.
Wij vinden uw wens, idee of mening belangrijk.

Terugblik


