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Door een aaneenschakeling van 
groenkavels met ruimte voor 
natuur, recreatie, sport en 
stadslandbouw ontwikkel  
je gezamenlijk de Eemvallei.

Mogelijkheden voor 
ontwikkeling Eemvallei

Eén groot kavel ontwikkeld 
door één initiatiefnemer

Diverse collectie van 
landschapstypen ontwikkeld 
door meerdere initiatiefnemers

Doorwaadbaarheid voor
fietsers en wandelaars

Variatie in breedte

Een landschapskavel kenmerkt zich door een 
extra groot aandeel niet-agrarisch groen, circa 
85 procent in plaats van 13 procent in het 
generiek kavel. Landschapskavels zijn vooral 
in de Eemvallei te vinden.

Het landschapskavel is een uitkomst voor 
particulieren die een landgoed willen beginnen. 
Het is ook een kans voor initiatiefnemers die 
een groene functie nodig hebben om hun 
doelstellingen te realiseren. 

Het landschapskavel is bijvoorbeeld geschikt voor 
de ontwikkeling van een golfbaan in combinatie 
met een beperkt aantal recreatiewoningen. Of 
voor de realisatie van een natuurgebied door een 
natuurbeherende instantie, in combinatie met 
passende voorzieningen zoals een voorlichtings-
centrum. Ook een optie is de commerciële 
bosbouw, die hier op hoogwaardige gronden 
hoogwaardig hout kan winnen en de aanloop-
kosten kan financieren met het verhandelen van 
de rode functie. Het landschapskavel kan ook 
worden ingezet voor de productie van biomassa. 
Door het toepassen van snelgroeiend hout 
(wilgen. populieren) en het herstellen van de oude 
hakhoutcultuur kan het landschapskavel bijdragen 
aan de productie van biomassa en daarmee aan 
de energieproductie van Oosterwold. 

De pluriformiteit van het landschapskavel draagt 
bij aan de ecologisch kwaliteit van het gebied. 
Niet alle genoemde vormen zijn ecologisch even 
interessant, maar de veelvormigheid maakt veel 
goed.  

Hoe kan een landschapskavel 
er uitzien?
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Op bijzondere plekken wil je 
misschien dichter bij elkaar 
wonen en ontwikkel je met het 
kernkavel samen een buurtschap.

Mogelijkheden voor ontwikkeling kern

Eén kavel
Eén initiatiefnemer
Begrensd gebied

Eén kavel
Meerdere initiatiefnemers
Begrensd gebied

Meerdere kavels
Meerdere initiatiefnemers
Begrensd gebied

Meerdere kavels
Meerdere initiatiefnemers
Verspreid

Een kernkavel kenmerkt zich door een extra groot 
aandeel bebouwing dat primair bedoeld is voor 
woningbouw, circa 65 procent in plaats van 
18 procent in het generiek kavel. Kernkavels 
maken hogere bebouwingsdichtheden mogelijk, 
bijvoorbeeld om zo een kern bij een openbaar-
vervoerhalte te laten ontstaan. 

Om de kansen van het gebied optimaal te 
benutten is het ontwikkelen van kernen van 
belang. Kernen vergroten de differentiatie van 
het gebied en kunnen draagvlak geven aan 
voorzieningen. Kernen bieden ook de kans in 
gemeenschappen te leven met een afgebakende 
vorm of een overtuiging die elders geen kans 
krijgt. Gemeenschappen die elders geen plek 
vinden, kunnen in Oosterwold een locatie 
ontwikkelen. Een voor de polder bekend voor-
beeld is het hippisch wonen dat al lang een locatie 
zoekt om een gemeenschap op te bouwen. 
De mogelijkheid een kern te ontwikkelen kan 
gemeenschappen binden en nieuwe pioniers-
collectieven laten ontstaan. Een historisch 
voorbeeld is Walden van Frederik van Eeden. 
Een recent voorbeeld (overigens binnen het 
stedelijk gebied) is Eva Lanxmeer in Culemborg 
waar mensen elkaar hebben gevonden om samen 
een bijzondere buurt te stichten. 

Er zijn in het plangebied nog geen locaties 
vastgelegd voor kernen. Kernen kunnen in 
iedere vorm en op iedere plek in het plangebied 
ontstaan, al naar gelang de wensen van initiatief-
nemers. Het gebied biedt wel enkele ruimtelijke 
aanleidingen die gunstig zijn voor de ontwikkeling 
van een kern, maar die aanleidingen zijn niet 
eenduidig. Een toekomstige openbaarvervoerslijn 
kan aantrekkelijk zijn, maar dat geldt evengoed 
voor een plek die voor lange tijd afzondering 
garandeert. 

Uitwerking: Ontwikkeling van 
een kern

De Ontwikkelstrategie houdt de mogelijkheid 
open van meerdere woonkernen in het gebied, 
naast de noordelijke kern Nobelhorst. De ont-
wikkeling van kernen volgt dezelfde strategie 
als de rest van het gebied, maar dan met hogere 
(woning)dichtheden dan in het generiekkavel. 
Hoe en waar een volgende kern kan komen, hoeft 
niet vooraf te worden vastgelegd; die ontwikke-
ling wordt aan de initiatiefnemers overgelaten. 
De conditiekaart geeft een aantal aanknopings-
punten, zoals bestaande en toekomstige infra-
structuur en groen. Maar het is ook mogelijk 
dat er occupatie plaatsvindt van onverwachte 
plekken, zoals de open plekken van het bos in 
de Boswachterij, of de meest afgelegen plekken 
in de polder. Om toch enig inzicht te geven in 
de mogelijkheden, zijn in deze eerste studie de 
volgende denkbare locaties verkend. De scena-
rio’s geven ook inzicht in de mogelijke fasering.

De Stichtse Kern
Indien er in de toekomst tot een StichtseLijn 
besloten wordt en door de  gunstige ligging 
tussen snelwegen en bos, zullen dit aanleidingen 
zijn om  in dit gebied een grotere concentratie van 
kernkavels te organiseren dan  in de rest van 
Oosterwold.

Een autarkische kern
Midden in de polder kan een gemeenschap 
ontstaan die kiest voor volledige zelfvoorziening 
en die een kern ontwikkelt volgens hun eigen 
standaarden. Zo’n kern kan op veel plaatsen 
ontstaan.

Een werkkern
De kruising A27/Vogelweg biedt een optimale 
auto-ontsluiting en daarmee goede kansen
voor de ontwikkeling van een werkgebied. 

Hoe kan een kernkavel 
er uitzien?
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Een Eemvalleirandkern
De Eemvallei is als groene ruimte en landschap-
pelijk drager een aantrekkelijke omgeving voor 
de ontwikkeling van een aangrenzende kern. 
Dit geldt ook voor de zone langs het toekomstige 
Oostvaarderswold. Van deze locaties is bij wijze 
van voorbeeld de Stichtse Lijn-kern nader 
uitgewerkt. Gunstige ruimtelijke omstandigheden 
zijn hier de ligging aan de bosrand en aan de 
Eemvallei, en de nabijheid van de toekomstige 
HOV-halte en de afslag op de A27. De locatie is 
vrij van pachtcontracten en ze concurreert niet 
met locaties in het bestaande Almere (te grote 
afstand) en evenmin met Nobelhorst (andere
opzet). Door haar ligging is de locatie ook 
interessant voor initiatiefnemers uit het Gooi 
en Zeewolde.
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Oosterwold zal organisch groeien 
tot een stadslandschap met 
volledige vrijheid voor individuele 
en collectieve initiatieven.
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