2e Grote Oploop - 10 mei 2022

Doorontwikkeling Oosterwold

Welkom in de stal
• Stadsboerderij Vliervelden van
Tom Saat en Tineke van den Berg
• Erf met Odinwinkel, Foodcafé,
kinderopvang, pluktuin
• Poortgebouw met 21
appartementen en 7 vrije kavels
• Voorbeeld voor een buurtschap in
deel 2?

Deelgebieden Oosterwold

Video

Doorontwikkeling van Oosterwold - YouTube

Agenda
• Opbrengst themasessies april - Wouter Spijkerman
• Inzichten ontwerpend onderzoek - Marijne Beenhakker
• Panelgesprek met:
Wouter Spijkerman, Marijne Beenhakker,
Janet Leeffers en Jan Lagerweij
• Vooruitblik ontwikkelvarianten en tijdpad - Jan Lagerweij
• Afsluiting en napraten

Oosterwold, voor en na!

Rode draad themasessies

Verdiepende sessies
rondom 7 thema’s
met 84 deelnemers vanuit o.a.
initiatiefnemers, overheden,
experts, ontwikkelaars en
corporaties

1.
2.
3.
4.

Landschap, water en hoofdwegen
Schaal van het initiatief
Betaalbaar wonen
Samenwerking initiatiefnemers overheid
5. Stadslandbouw
6. Voorzieningen
7. Infravoorzieningen

Het juiste doen op de juiste schaal
• Ieder schaalniveau heeft een
andere dynamiek en een andere
vraag
• Op hogere schaalniveaus
systeemvraagstukken
• Op lagere schaalniveaus
vraagstukken rondom uitgifte en
ontwikkeling

Sluit aan bij de belevingswereld
• Naast het bouwen van een
eigen huis vooral invloed
behouden op de directe
omgeving
• Dit is in de meeste gevallen de
schaal van het buurtje (30-50
kavels)
• Het bouwen van een huis kost
veel aandacht en energie,
hiernaast dus beperkte
capaciteit van initiatiefnemers

Initiatieven maken Oosterwold
• Maar dat betekent niet dat zij
alles moeten doen, Oosterwold
is daarvoor simpelweg te groot
• Plus er zijn complexe
vraagstukken die veel tijd en
expertise vragen
• Betaalbaar wonen
• Voorzieningen
• Hoofdinfra

2,6 km

9,2 km

Kernvorming
• Vraagstukken zoals betaalbaar
wonen en voorzieningen vragen
om concentratie(s) van woningen
• Op 1 plek concentreren geeft op
een andere plek meer ruimte
voor natuur/water/landbouw
• Concentratie van woningen vraagt
om bijsturing van de spelregels
• Randvoorwaarde is behoud van
ambities

4 schalen met eigen agenda & rolverdeling

Perceel of
veld

Randvoorwaarden voor uitgifte en ontwikkeling

Buurt

Afstemming en ondersteuning ruimtelijke uitwerking

Kavel

Bouw en ontwikkeling

Overheid

Initiatiefnemers

Meedenkend

Ecosysteem, watersysteem, hoofdinfrasysteem,
voorzieningen, betaalbaar wonen, kernvorming

Uitvoerend

Deelgebied 2

Rolverdeling
Actief

Agenda

Faciliterend

Schaal

Ontwikkelstrategie Oosterwold 2
Eindpitch Ontwerpend Onderzoek / 10 mei 2022

VISIE

Landschapskwaliteit organiseren op verschillende schaalniveaus

Totaal

Polderblok

Veld

Initiatief

2850 ha

± 250 ha

± 50 ha

450m2 tot >100 ha

OPLOSSINGEN PER SCHAALNIVEAU
OP HOOFDLIJNEN

+

Totaal: robuust groenblauw basislandschap met de Eemvallei als drager

+

Polderblok: basisstructuur en voldoende ruimtelijke differentiatie

+

Individueel initiatief: spelregels op maat

INSTEEK

+

Denken vanuit systemen, principes; aanpassing spelregels

+

Neutrale basis met ruimte voor eigen invulling

HET INDIVIDUELE INITIATIEF

XS
1 tot 3
STANDAARD
KAVEL

INDIVIDUEELKAVEL

SEPARATEVULUMES

ERF

• Community vorming

• Expressie van
zelfbeschikking

• Hoge mate van diversiteit
•
• Expressie van
zelfbeschikking
POTENTIESCORE

STANDAARD
KAVEL

2-KAP/ KANGOEROE

GEBUNDELDGEBOUWD

POTENTIE

• Hoge mate van diversiteit

KNELPUNTEN
• Kavelwegvereniging =
hoofdpijndossier
•
• Niet alle functies komen
goed tot hun recht door
versnippering
•
• Doorwaadbare zone neemt
relatief groot aandeel in
beslag: gebrek aan privé
ruimte

BUURTSCHAP

• Verbondenheid individu met
omgeving
• Schaalvoordeel/ delen van
functies

Collectief opdrachtgeverschap
vanuit een ‘behapbare’ groep:
mensen hebben een relatie met
elkaar. Ook ruimte voor privé.

WOONBLOK

KNELPUNTEN
• Kavelwegvereniging =
hoofdpijndossier
•
• Functies delen is nu niet
mogelijk
•

Collectief opdrachtgeverschap onder
professionele begeleiding. Mensen
leren elkaar kennen. Ook ruimte voor
privé.

STAPELERF

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Opnieuw mogelijk maken
binnen ontwikkelregels

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Gelijktijdigheid organiseren:
eerder samen aan tafel voor
individuele initiatieven

• Percentagebundeling mogelijk maken
• Gelijktijdigheid organiseren:
eerder samen aan tafel voor
kleinere initiatieven

• Mogelijkheid tot bundelen
functies per met andere
initiatieven (stadslandbouw,
P, doorwaadbare zone etc.)
Gedeelde woning bijvoorbeeld om
mantelzorg te kunnen leveren.

• Optie professionele ondersteuning / uitbesteding
stadslandbouw

±0,5-1 ha
LANDBOUW
KAVEL

KEUTERBOER

Collectief opdrachtgeverschap
waarbij 1 volume en de tuin gedeeld
worden. Collectivistisch.

• Optie professionele ondersteuning / uitbesteding
stadslandbouw

1-10 ha
POTENTIE

KWEEKERF

• Kennisuitwisseling, delen
materieel met andere
keuterboeren

Collectief opdrachtgeverschap
waarbij 1 volume en de tuin gedeeld
worden. Collectivistisch.

HERENBOER

XL
L

30 tot 100
POTENTIE

LGROENEWIJK

100 tot 400
POTENTIE

• Community vorming
• Landschappelijke schaal:
kleine landschapselementen
mogelijk
• Verbondenheid individu met
omgeving
• Schaalvoordeel/ delen van
functies
•

• Landschappelijke impact:
grote landschapselementen
mogelijk

KNELPUNTEN

• Betrokkenheid eindgebruiker
bij planvorming

• Functies delen is nu niet
mogelijk
• Kavelweg als gedeeld
belang niet inspirerend

• Opnieuw mogelijk maken
binnen ontwikkelregels
• Percentagebundeling mogelijk maken
• Professionele ondersteuning
stadslandbouw
• Ruimte voor ‘ambitiestippen’ (een gezamenlijk doel)
bijvoorbeeld rond
1. een energie-initiatief
2. een stadslandbouw idee
3. natuurlijke zwemvijver
4. een voorziening: mobiliteit,
werkschuur, buurtkamer,
creche of ...
5. een passie voor een bepaalde woonvorm
6. een ecologische
k aanpak
7. een specifie e doelgroep
8. etc.

KNELPUNTEN

POTENTIEMAXIMALISATIE
Kleine centraal gestuurde
ontwikkeling die bepaalde doelgroep
trekt. Wonen in het groen.

LPARKVESTING

Kleine centraal gestuurde
ontwikkeling met compacte
bebouwing en veel landschap.
Relatie landschap en gebouw.

STADSBOERDERIJ

• Professionele lokale
productie
• Kennisuitwisseling, delen
materieel en functies
• Verbondenheid omgeving

• Eindgebruiker aantoonbaar
betrekken bij planvorming
•
• Functionele en ruimtelijke
verbinding rood- en
groenkavel realiseren. Bv
herenboer als principe,
ommetjes vanuit rood
naar groen en verbindende
landschapselementen
•
• Toevoegen waarde
Oosterwold als geheel:
1. Doorwaadbare zone veel
breder (minimaal 10 meter)
met enkele doorsteken)
2. Toevoegen ecologische
kwaliteit aan het functionele
landschap door houtsingels
3. Extra duurzaamheidseisen
4. Stimuleren
gemeenschapsvorming door
inrichting met bijvoorbeeld
volkstuinen

Grote centraal gestuurde
ontwikkeling met daarbinnen
differentiatie.

XLPARKVESTING

Grote centraal gestuurde
ontwikkeling met compacte
bebouwing en veel landschap.

REGULIERELANDBOUW

• Verkoop lastig i.v.m.
vergunningen
•

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Eigen keurmerk Oosterwold

±0,5-1 ha
LANDSCHAPS
KAVEL

VRIJBUITER

Groep gelijkgestemden begint
samen een avontuur in een
agrarische setting.

1-10 ha
POTENTIE

BUITENPLAATS

• Groene uitstraling
• Natuur met hoger
onderhoudsniveau

KNELPUNTEN

• Minimale schaal vaststellen;
clusteren met andere
initiatieven voor continuïteit

±0,5-1 ha
BEDRIJFS
KAVEL

BEDRIJFSWONING

10-20 ha
POTENTIE

• Minimale schaal vaststellen;
clusteren met andere
initiatieven voor continuïteit
• Begeleiden aanleg en
beheer door professional

BEDRIJFSERF

• Levendigheid/
voorzieningen in de wijk
door kleine bedrijven

LEEMVALLEI-INITIATIEF

Professioneel landbouwbedrijf
dat blijft voortbestaan binnen
de contouren van Oosterwold.
Nationale productie.

XLEEMVALLEI-INITIATIEF

Collectief opdrachtgeverschap
waarbij een duidelijke relatie gezocht
wordt met het functionele landschap.
Rentmeesterschap: landschap als
overzichtelijke eenheid.

• Begeleiden aanleg en
beheer door professional
• Gebruikers betrekken bij
beheer

KNELPUNTEN
• Natuuraanleg en -beheer
zijn specialismen
•

KNELPUNTEN

WIJKBEDRIJF

Collectief opdrachtgeverschap voor
‘wonen in de natuur’.

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Begeleiden aanleg en
beheer door professional
• Gebruikers betrekken bij
beheer

20-50 ha
POTENTIE

BEDRIJFSZONEL

• Bijdrage aan lokale
economie; korte ketens
• Schaalvoordeel/ delen van
functies

POTENTIEMAXIMALISATIE

Collectief opdrachtgeverschap
voor ‘wonen in de natuur’. Weids
landschap.

• Begeleiden aanleg en
beheer door professional
• Gebruikers betrekken bij
beheer

50-100 ha
POTENTIE

BEDRIJFSZONEXL

• Bijdrage aan circulaire
economie
• Schaalvoordeel

KNELPUNTEN

POTENTIE
• Landschappelijke schaal
voor hoge natuur- en
belevingswaarde

• Natuuraanleg en -beheer
zijn specialismen
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Transformatie naar
natuurinclusief boeren

50-150 ha
POTENTIE
• Op deze schaal ontstaat
ruimte voor verweving van
natuur en bebouwing
• Rentmeesterschap over
natuur vanuit het collectief
• Community vorming
• Subsidiabel?

• Natuuraanleg en -beheer
zijn specialismen
•

• Levendigheid in de wijk
• Schaalvoordeel/ delen van
functies

KNELPUNTEN

20-50 ha
POTENTIE

10-20 ha
POTENTIE

• Natuurinclusief boeren
• Toevoegen ommetjes en
landschapselementen

KNELPUNTEN

POTENTIEMAXIMALISATIE
Groep gelijkgestemden begint
samen een avontuur in een
natuurlijke setting.

POTENTIEMAXIMALISATIE
Professioneel verbreed
stadslandbouwbedrijf met
bijvoorbeeld winkel, horeca en
zorgfunctie. Regionale productie.

• Op deze schaal is natuur
van betekenis te maken
• Rentmeesterschap over
natuur vanuit het collectief
• Community vorming
• Subsidiabel?

KNELPUNTEN

1-10 ha
POTENTIE

LANDGOED

• Echte natuurwaarden
bereiken is lastig op deze
schaal: te klein
• Continuïteit natuur
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

• Mogelijk maken uitbesteden
stadslandbouw aan
herenboer
• Natuurinclusief boeren
• Toevoegen ommetjes en
landschapselementen

POTENTIE

•
• Grootschalige uitstraling
• Functie niet verenigbaar
met omliggend wonen
•

KNELPUNTEN
•
• Grootschalige uitstraling
•

POTENTIEMAXIMALISATIE
Professionele boer produceert voor
±200 huishoudens in Oosterwold.
NB: kan ook als invulling onderdeel
stadslandbouw bij een grote
ontwikkeling.

• Toevoegen waarde
Oosterwold als geheel:
1. Doorwaadbare zone veel
breder (minimaal 20 meter)
met enkele doorsteken)
2. Toevoegen ecologische
kwaliteit aan het functionele
landschap door houtsingels
3. Extra duurzaamheidseisen
4. Stimuleren
gemeenschapsvorming door
inrichting met bijvoorbeeld
volkstuinen
5. Inclusiviteit (betaalbaar)
6. Bijdragen aan Oosterwold
als geheel: mobiliteit, energie en wijkvoorzieningen

KNELPUNTEN

•
• Functies delen is nu niet
mogelijk
•

• Rentmeesterschap over
natuur vanuit het collectief
• Community vorming

• Echte natuurwaarden
bereiken is lastig op deze
schaal: te klein
• Continuïteit natuur
•
Wonen met veel groene ruimte
eromheen.

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Percentagebundeling
opnieuw mogelijk maken
• Eigen keurmerk Oosterwold

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Eindgebruiker aantoonbaar
betrekken bij planvorming

• Professionele (inter)
nationale productie
• ‘Cultuurhistorisch erfgoed’
agrarisch verleden; huidige
gebruikers

KNELPUNTEN

Stadslandbouw als passie/
neveninkomst.

• Betrokkenheid bewoners bij
Oosterwold
• Grootschalige ontwikkeling
i.r.t. organische groei
•

55-60 ha
POTENTIE
• Professionele regionale
productie
• Kennisuitwisseling, delen
materieel en functies
• Verbrede landbouw:
bijdragen aan voorzieningen

KNELPUNTEN
• Functies delen is nu niet
mogelijk
• Verkoop lastig i.v.m.
vergunningen
•

KNELPUNTEN

POTENTIE
• Landschappelijke impact:
grote landschapselementen
mogelijk
• Schaalvoordeel/ delen van
functies
• Draagvlak voor
voorzieningen
•

KNELPUNTEN

35-40 ha
POTENTIE

XLGROENEWIJK

• Schaalvoordeel/ delen van
functies

POTENTIEMAXIMALISATIE

15-20 ha
POTENTIE
• Kennisuitwisseling, delen
materieel en functies
• Verbondenheid omgeving
• Community vorming

• Verbondenheid individu met
omgeving

L

10 tot 30

3 tot 10
POTENTIE

• Verbondenheid individu met
omgeving

Individueel initiatief op eigen kavel,
van 450 m² tot meer dan 1 ha.

M

S

POTENTIE
• Bijdrage aan circulaire
economie
• Schaalvoordeel

KNELPUNTEN

KNELPUNTEN

KNELPUNTEN
• Ontsluiting
•

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Inspelen op bestaande
infrastructuur
Kleine bedrijven aan huis in de
woonwijk.

Groepje bedrijven in de woonwijk.

• Ontsluiting
• Stadslandbouweis gaat
soms lastig samen met
bedrijfsvoering
•

• Ontsluiting
• soms lastig samen met
bedrijfsvoering
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

POTENTIEMAXIMALISATIE

• Inspelen op bestaande
infrastructuur
• Stadslandbouw uitbesteden
aan passende partij

Verzameling bedrijven in de
woonwijk.

• Inspelen op bestaande
infrastructuur
• Stadslandbouw uitbesteden
aan passende partij

• Hoe trek je passende
bedrijven
•

• Hoe trek je passende
bedrijven
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

Middelgroot bedrijventerrein in zone
binnen hindercontouren.

• Bedrijven selecteren op
thema
• Concrete eisen wat betreft
duurzaamheid, ecologie,
etc.

POTENTIEMAXIMALISATIE

Groot bedrijventerrein in zone binnen
hindercontouren.

• Bedrijven selecteren op
thema
• Concrete eisen wat betreft
duurzaamheid, ecologie,
etc.

Verzameling van initiatieven
eerder aan tafel

INDIVIDUELE INITIATIEVEN
KANSEN EERDER GELIJKTIJDIG AAN
TAFEL:

+

Minder doorwaadbare zones/ betere doorwaadbare zones :
ring eromheen plus enkele doorsteken

+

Potentiële fietsverbinding later met andere clusters afmaken

+

Gezamenlijke publieke ruimte, gekoppeld aan de doorwaadbare zone

+

Gezamenlijke waterberging: verbonden met slotensysteem

+

Gezamenlijk bezoekers parkeren

+

Optie ambitiestip voor gezamenlijk doel

NB: het gaat om kansen, dus geen verplichting tot het delen van functies

Aanpassen regels
grootschalige initiatieven

AANPASSEN REGELS ONTWIKKELAARS
BIJVOORBEELD:

+

Brede doorwaadbare zone rondom (20 meter) plus enkele doorsteken

+

Functionele en ruimtelijke verbinding rood- en groenkavels
(herenboer, ommetjes, landschapselementen)

+

Extra bijdrage aan kernwaarden van het gebied: duurzaamheid
(vb buurtbatterij), mobiliteit (vb deelautosysteem), inclusiviteit (vb betaalbaar wonen)

+

Onderzoeken organisch ontwikkelen/ rol eindgebruiker bij ontwikkelaars

POLDERBLOK EN VELDNIVEAU

Basislandschap polderblok
Voorzieningen
ruimte reserveren

Structurerend groen
• beplante wegen
• percentage bos/ landgoedkavels
• 1 professionele boer

Ontsluiting
verfijnen polderwegstructuur

Basis

TOTAAL:
LANDSCHAPPELIJKE VERGEZICHTEN

Basislandschap totaal
Mobiliteit
• Basis ontsluiting auto
• Goede hoofdfietsverbindingen

Groenstructuur
• Eemvallei als continue hoofdgroenstructuur
• Robuuste ecologische verbinding zuid
• Beplante wegen

Watersysteem
toevoegen ‘tochten’

Basis

Variantenstudie

Lappendeken

Noord-zuid

Groene lijst

Op dezelfde voet verder

Integrale aanpak wateropgave

Meer bos i.c.m. zoneringsprincipe: concentratie

in het noordelijke deel

aan weg, groene luwe randen

Verbeelding lappendeken/ indicatief

+

De Eemvallei als parkstructuur, ± 150 m breed.
Een hartlijn met landschapskavels

+

Twee parallelle waterlopen voor een robuuster
watersysteem in noordelijk deel
Overige wateropgave oplossen op eigen kavel

+

Robuuste ecologische verbinding aan zuidzijde
(> 300 m) met evt. landgoedkavels

+

Binnen de zone van de hindercontouren is ruimte
voor landbouw (natte teelten?) en bedrijven

+

‘Concentratie’ bebouwing op eigendommen
ontwikkelaars en kruispunt

Verbeelding differentiatie noord-zuid/ indicatief

+

De Eemvallei als natuurcorridor, minimaal 400 m

+

Groot onderling verbonden plassensysteem voor
extra bergingscapaciteit, i.s.m. archeologie
(afgraven ophogen)

+

Geconcentreerde bebouwing in noordelijk deel
i.c.m. landschapsvorming

+

Op termijn wonen binnen hindercontouren,
evt. voorinvesteren in bos

+

Optie boskavels i.p.v. stadslandbouw in noord

+

Zuidelijk deel: op dezelfde voet verder

+

Robuuste ecologische verbinding aan zuidzijde
(> 300 m) met evt. landgoedkavels

+

Ruimte voor bedrijven in de bocht van de A27

Verbeelding groene randen/ indicatief

+

Zoneringsprincipe: Wulpweg als ontginningsas,
(natuurinclusieve) landbouw aan de randen,
robuuste bosschakel aan de zuidrand

+

Robuuste ecologische verbinding aan zuidkant met

aangrenzend landgoedkavels
+

De Eemvallei als parkstructuur, ± 150 m breed. Een
hartlijn met daaraan grenzend landschapskavels

+

Ruimte voor landbouw en bedrijven binnen
hindercontouren

VERBEELDING

Impressie: Eemvallei als continue hoofdgroenstructuur

Impressie: Eemvallei als natuurcorridor met groot plassensysteem

Doorgaan op dezelfde voet; differentiatie binnen ‘polderblok’

Zoneringsprincipe: bos zuid, concentratie weg, randen landbouw

XS
1 tot 3
STANDAARD
KAVEL

INDIVIDUEELKAVEL

SEPARATEVULUMES

ERF

• Community vorming

• Expressie van
zelfbeschikking

• Hoge mate van diversiteit
•
• Expressie van
zelfbeschikking
POTENTIESCORE

STANDAARD
KAVEL

2-KAP/ KANGOEROE

GEBUNDELDGEBOUWD

POTENTIE

• Hoge mate van diversiteit

KNELPUNTEN
• Kavelwegvereniging =
hoofdpijndossier
•
• Niet alle functies komen
goed tot hun recht door
versnippering
•
• Doorwaadbare zone neemt
relatief groot aandeel in
beslag: gebrek aan privé
ruimte

BUURTSCHAP

• Verbondenheid individu met
omgeving
• Schaalvoordeel/ delen van
functies

Collectief opdrachtgeverschap
vanuit een ‘behapbare’ groep:
mensen hebben een relatie met
elkaar. Ook ruimte voor privé.

WOONBLOK

KNELPUNTEN
• Kavelwegvereniging =
hoofdpijndossier
•
• Functies delen is nu niet
mogelijk
•

Collectief opdrachtgeverschap onder
professionele begeleiding. Mensen
leren elkaar kennen. Ook ruimte voor
privé.

STAPELERF

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Opnieuw mogelijk maken
binnen ontwikkelregels

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Gelijktijdigheid organiseren:
eerder samen aan tafel voor
individuele initiatieven

• Percentagebundeling mogelijk maken
• Gelijktijdigheid organiseren:
eerder samen aan tafel voor
kleinere initiatieven

• Mogelijkheid tot bundelen
functies per met andere
initiatieven (stadslandbouw,
P, doorwaadbare zone etc.)
Gedeelde woning bijvoorbeeld om
mantelzorg te kunnen leveren.

• Optie professionele ondersteuning / uitbesteding
stadslandbouw

±0,5-1 ha
LANDBOUW
KAVEL

KEUTERBOER

Collectief opdrachtgeverschap
waarbij 1 volume en de tuin gedeeld
worden. Collectivistisch.

• Optie professionele ondersteuning / uitbesteding
stadslandbouw

1-10 ha
POTENTIE

KWEEKERF

• Kennisuitwisseling, delen
materieel met andere
keuterboeren

Collectief opdrachtgeverschap
waarbij 1 volume en de tuin gedeeld
worden. Collectivistisch.

HERENBOER

XL
L

30 tot 100
POTENTIE

LGROENEWIJK

100 tot 400
POTENTIE

• Community vorming
• Landschappelijke schaal:
kleine landschapselementen
mogelijk
• Verbondenheid individu met
omgeving
• Schaalvoordeel/ delen van
functies
•

• Landschappelijke impact:
grote landschapselementen
mogelijk

KNELPUNTEN

• Betrokkenheid eindgebruiker
bij planvorming

• Functies delen is nu niet
mogelijk
• Kavelweg als gedeeld
belang niet inspirerend

• Opnieuw mogelijk maken
binnen ontwikkelregels
• Percentagebundeling mogelijk maken
• Professionele ondersteuning
stadslandbouw
• Ruimte voor ‘ambitiestippen’ (een gezamenlijk doel)
bijvoorbeeld rond
1. een energie-initiatief
2. een stadslandbouw idee
3. natuurlijke zwemvijver
4. een voorziening: mobiliteit,
werkschuur, buurtkamer,
creche of ...
5. een passie voor een bepaalde woonvorm
6. een ecologische
k aanpak
7. een specifie e doelgroep
8. etc.

KNELPUNTEN

POTENTIEMAXIMALISATIE
Kleine centraal gestuurde
ontwikkeling die bepaalde doelgroep
trekt. Wonen in het groen.

LPARKVESTING

Kleine centraal gestuurde
ontwikkeling met compacte
bebouwing en veel landschap.
Relatie landschap en gebouw.

STADSBOERDERIJ

• Professionele lokale
productie
• Kennisuitwisseling, delen
materieel en functies
• Verbondenheid omgeving

• Eindgebruiker aantoonbaar
betrekken bij planvorming
•
• Functionele en ruimtelijke
verbinding rood- en
groenkavel realiseren. Bv
herenboer als principe,
ommetjes vanuit rood
naar groen en verbindende
landschapselementen
•
• Toevoegen waarde
Oosterwold als geheel:
1. Doorwaadbare zone veel
breder (minimaal 10 meter)
met enkele doorsteken)
2. Toevoegen ecologische
kwaliteit aan het functionele
landschap door houtsingels
3. Extra duurzaamheidseisen
4. Stimuleren
gemeenschapsvorming door
inrichting met bijvoorbeeld
volkstuinen

Grote centraal gestuurde
ontwikkeling met daarbinnen
differentiatie.

XLPARKVESTING

Grote centraal gestuurde
ontwikkeling met compacte
bebouwing en veel landschap.

REGULIERELANDBOUW

Stadslandbouw als passie/
neveninkomst.

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Eigen keurmerk Oosterwold

±0,5-1 ha
LANDSCHAPS
KAVEL

VRIJBUITER

Groep gelijkgestemden begint
samen een avontuur in een
agrarische setting.

BUITENPLAATS

KNELPUNTEN

• Minimale schaal vaststellen;
clusteren met andere
initiatieven voor continuïteit

±0,5-1 ha
BEDRIJFSWONING

10-20 ha
POTENTIE

• Minimale schaal vaststellen;
clusteren met andere
initiatieven voor continuïteit
• Begeleiden aanleg en
beheer door professional

BEDRIJFSERF

• Levendigheid/
voorzieningen in de wijk
door kleine bedrijven

LEEMVALLEI-INITIATIEF

Professioneel landbouwbedrijf
dat blijft voortbestaan binnen
de contouren van Oosterwold.
Nationale productie.

XLEEMVALLEI-INITIATIEF

Collectief opdrachtgeverschap
waarbij een duidelijke relatie gezocht
wordt met het functionele landschap.
Rentmeesterschap: landschap als
overzichtelijke eenheid.

• Begeleiden aanleg en
beheer door professional
• Gebruikers betrekken bij
beheer

KNELPUNTEN
• Natuuraanleg en -beheer
zijn specialismen
•

KNELPUNTEN

WIJKBEDRIJF

Collectief opdrachtgeverschap voor
‘wonen in de natuur’.

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Begeleiden aanleg en
beheer door professional
• Gebruikers betrekken bij
beheer

20-50 ha
POTENTIE

BEDRIJFSZONEL

• Bijdrage aan lokale
economie; korte ketens
• Schaalvoordeel/ delen van
functies

POTENTIEMAXIMALISATIE

Collectief opdrachtgeverschap
voor ‘wonen in de natuur’. Weids
landschap.

• Begeleiden aanleg en
beheer door professional
• Gebruikers betrekken bij
beheer

50-100 ha
POTENTIE

BEDRIJFSZONEXL

• Bijdrage aan circulaire
economie
• Schaalvoordeel

KNELPUNTEN

POTENTIE
• Landschappelijke schaal
voor hoge natuur- en
belevingswaarde

• Natuuraanleg en -beheer
zijn specialismen
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Transformatie naar
natuurinclusief boeren

50-150 ha
POTENTIE
• Op deze schaal ontstaat
ruimte voor verweving van
natuur en bebouwing
• Rentmeesterschap over
natuur vanuit het collectief
• Community vorming
• Subsidiabel?

• Natuuraanleg en -beheer
zijn specialismen
•

• Levendigheid in de wijk
• Schaalvoordeel/ delen van
functies

KNELPUNTEN

20-50 ha
POTENTIE

10-20 ha
POTENTIE

• Natuurinclusief boeren
• Toevoegen ommetjes en
landschapselementen

KNELPUNTEN

POTENTIEMAXIMALISATIE
Groep gelijkgestemden begint
samen een avontuur in een
natuurlijke setting.

POTENTIEMAXIMALISATIE
Professioneel verbreed
stadslandbouwbedrijf met
bijvoorbeeld winkel, horeca en
zorgfunctie. Regionale productie.

• Op deze schaal is natuur
van betekenis te maken
• Rentmeesterschap over
natuur vanuit het collectief
• Community vorming
• Subsidiabel?

KNELPUNTEN

1-10 ha
POTENTIE

LANDGOED

• Echte natuurwaarden
bereiken is lastig op deze
schaal: te klein
• Continuïteit natuur
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

• Mogelijk maken uitbesteden
stadslandbouw aan
herenboer
• Natuurinclusief boeren
• Toevoegen ommetjes en
landschapselementen

POTENTIE

•
• Grootschalige uitstraling
• Functie niet verenigbaar
met omliggend wonen
•

KNELPUNTEN
•
• Grootschalige uitstraling
•

POTENTIEMAXIMALISATIE
Professionele boer produceert voor
±200 huishoudens in Oosterwold.
NB: kan ook als invulling onderdeel
stadslandbouw bij een grote
ontwikkeling.

• Toevoegen waarde
Oosterwold als geheel:
1. Doorwaadbare zone veel
breder (minimaal 20 meter)
met enkele doorsteken)
2. Toevoegen ecologische
kwaliteit aan het functionele
landschap door houtsingels
3. Extra duurzaamheidseisen
4. Stimuleren
gemeenschapsvorming door
inrichting met bijvoorbeeld
volkstuinen
5. Inclusiviteit (betaalbaar)
6. Bijdragen aan Oosterwold
als geheel: mobiliteit, energie en wijkvoorzieningen

KNELPUNTEN

•
• Functies delen is nu niet
mogelijk
•

• Rentmeesterschap over
natuur vanuit het collectief
• Community vorming

• Echte natuurwaarden
bereiken is lastig op deze
schaal: te klein
• Continuïteit natuur
•

BEDRIJFS
KAVEL

• Percentagebundeling
opnieuw mogelijk maken
• Eigen keurmerk Oosterwold

1-10 ha
POTENTIE
• Groene uitstraling
• Natuur met hoger
onderhoudsniveau

Wonen met veel groene ruimte
eromheen.

POTENTIEMAXIMALISATIE

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Eindgebruiker aantoonbaar
betrekken bij planvorming

• Professionele (inter)
nationale productie
• ‘Cultuurhistorisch erfgoed’
agrarisch verleden; huidige
gebruikers

KNELPUNTEN
• Verkoop lastig i.v.m.
vergunningen
•

• Betrokkenheid bewoners bij
Oosterwold
• Grootschalige ontwikkeling
i.r.t. organische groei
•

55-60 ha
POTENTIE
• Professionele regionale
productie
• Kennisuitwisseling, delen
materieel en functies
• Verbrede landbouw:
bijdragen aan voorzieningen

KNELPUNTEN
• Functies delen is nu niet
mogelijk
• Verkoop lastig i.v.m.
vergunningen
•

KNELPUNTEN

POTENTIE
• Landschappelijke impact:
grote landschapselementen
mogelijk
• Schaalvoordeel/ delen van
functies
• Draagvlak voor
voorzieningen
•

KNELPUNTEN

35-40 ha
POTENTIE

XLGROENEWIJK

• Schaalvoordeel/ delen van
functies

POTENTIEMAXIMALISATIE

15-20 ha
POTENTIE
• Kennisuitwisseling, delen
materieel en functies
• Verbondenheid omgeving
• Community vorming

• Verbondenheid individu met
omgeving

L

10 tot 30

3 tot 10
POTENTIE

• Verbondenheid individu met
omgeving

Individueel initiatief op eigen kavel,
van 450 m² tot meer dan 1 ha.

M

S

POTENTIE
• Bijdrage aan circulaire
economie
• Schaalvoordeel

KNELPUNTEN

KNELPUNTEN

KNELPUNTEN
• Ontsluiting
•

POTENTIEMAXIMALISATIE
• Inspelen op bestaande
infrastructuur
Kleine bedrijven aan huis in de
woonwijk.

Groepje bedrijven in de woonwijk.

• Ontsluiting
• Stadslandbouweis gaat
soms lastig samen met
bedrijfsvoering
•

• Ontsluiting
• soms lastig samen met
bedrijfsvoering
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

POTENTIEMAXIMALISATIE

• Inspelen op bestaande
infrastructuur
• Stadslandbouw uitbesteden
aan passende partij

Verzameling bedrijven in de
woonwijk.

• Inspelen op bestaande
infrastructuur
• Stadslandbouw uitbesteden
aan passende partij

• Hoe trek je passende
bedrijven
•

• Hoe trek je passende
bedrijven
•

POTENTIEMAXIMALISATIE

Middelgroot bedrijventerrein in zone
binnen hindercontouren.

• Bedrijven selecteren op
thema
• Concrete eisen wat betreft
duurzaamheid, ecologie,
etc.

POTENTIEMAXIMALISATIE

Groot bedrijventerrein in zone binnen
hindercontouren.

• Bedrijven selecteren op
thema
• Concrete eisen wat betreft
duurzaamheid, ecologie,
etc.

Panelgesprek

Wouter Spijkerman, Marijne Beenhakker,
Janet Leeffers en Jan Lagerweij

Oosterwold, voor en na!

Vooruitblik ontwikkelvarianten

Wat gaan we opstellen voor bestuurders?
1. Voorstel ontwikkeling deel 2;
plus alternatieve varianten

Thema’s:
• Landschap, bodem, water
• Ruimtelijke clustering
• Betaalbaar wonen

• Samenwerking initiatiefnemers – overheid

2. Voorstellen aanpak op ca 10
thema’s (voor deel 2;
aanpassingen in deel 1?)

• Stadslandbouw
• Voorzieningen
• Infravoorzieningen
• Kaveluitgifte
• Groene Eemvallei
• Werken

3. Rapportage onderbouwing alle
voorstellen; adviesrapporten
als bijlagen

Behandelen en besluiten
23 juni

Bestuurlijk Overleg Oosterwold (BOO) - 1e behandeling
voorstel doorontwikkeling

Juli – september

Presentaties/bespreking colleges; technische sessies raden etc
Consultaties Stuurgroep Groen-Blauw, Stuurgroep Almere 2.0, etc

6 oktober BOO

BOO - Definitief besluit voorstel doorontwikkeling

Oktober-december

Besluitvorming op voorstel BOO door afzonderlijke partijen BOO
(colleges en gemeenteraden Almere en Zeewolde, colleges
provincie en waterschap, ministerie van BZK)

Basisstructuur vastleggen en stapsgewijs realiseren

Ontwikkelvarianten deel 2
Op basis van:
• Ontwikkelfilosofie
• Grondposities en ruimtelijke beperkingen

Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•

Planologisch-juridische mogelijkheden
Faseringsmogelijkheden
Actief of passief grondbeleid
Baten en kosten; voorinvesteringen nodig?
Balans overheden – ontwikkelaars
Governance
etc

“Kralensnoer”

“Olievlek vanuit centrum”

“Deelgebied(en)”

Beoordelen op varianten
• Planologisch/juridisch
• Beschikbaarheid gronden
• Financieel
• Betaalbare woningen
• Omvang en continuïteit uitgifte
• Haalbaarheid/uitvoerbaarheid
• etc

Oosterwold, voor en na!

Vragen?

