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Aanwezig: Sylvia (SR) Menno (MC) Sandra (SG) Loret (LN) Corina (CZ) Christiaan (CP) André 
(AE) Maarten (MS) en drie meedenkers uit de buurt 

Afwezig: - 
 

Punt Onderwerp 

1. Opening door Corina Zwiers (SIR): 

 Corina Zwiers opent de bijeenkomst met een voorstelronde.  

 Corina Zwiers en Loret Nijmeijer zijn aanwezig vanuit SIR en leiden de bijeenkomst 
in goede banen.  

 Sylvia Reinders is aanwezig namens Domus Vastgoedontwikkeling, en zal een 

terugblik geven op de vorige online bijeenkomst en de huidige stand van zaken 

toelichten.  

 Christiaan Pfeiffer en André Everts zijn aanwezig namens de gemeente Almere. 
Christiaan zal door middel van een interactieve presentatie toekomstige ideeën voor 

het parkeerterrein opdoen.  

 Er zal gebruik worden gemaakt van QandR tijdens de interactieve presentatie. Dit is 
een online tool om interactie te creëren en waar de deelnemers kunnen stemmen op 

ideeën en hun inbreng kunnen geven.  

 

2. Terugblik en huidige stand van zaken door Sylvia Reinders (Domus): 

 
Terugblik: 

 Sylvia Reinders blikt terug op de vorige online bijeenkomst van februari 2021. Sinds 

deze bijeenkomst zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en 

nutsbedrijven over de haalbaarheid en mogelijkheden. Ook zijn er meerdere 
onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot grond-, trilling- en geluidsonderzoek en 

de externe veiligheid.  
 

Huidige stand van zaken: 

 Het nieuwe ontwerp komt precies op de kadastrale grens van de huidige 

WoonDôme. Er komen drie ‘torens’, waarvan er twee zullen bestaan uit 5 á 6 
woonlagen. De grote toren, aan de kant van de Babydump, zal 14 woonlagen zijn.  

 In het ontwerp worden er ruim 200 woningen gerealiseerd voor veel verschillende 

doelgroepen. Ook zal er onder het gebouw een parkeergarage met de ingang aan 
het huidige parkeerterrein worden gerealiseerd.  

3. Ideeën en sferen inrichting parkeerterrein door Christiaan Pfeiffer (gemeente 

Almere): 
 

Opening: 

 Christiaan Pfeiffer is stedenbouwkundige bij gemeente Almere en presenteert 
interactief, met behulp van QandR, de verschillende ideeën en sferen voor de 

inrichting van het parkeerterrein. 

 
Randvoorwaarden: 

 Op het nieuwe parkeerterrein moeten 115 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Van 

dit terrein is 75% bestemd voor parkeren en 25% is vrij in te richten. 

 Bij de nieuwe inrichting moet altijd rekening worden gehouden met aanwezige 
kabels, leidingen, verlichting en draaicirkels. 

 
 

Uitstraling en vormgeving: 

 Uit de eerste vraag vanuit QandR kwam naar voren dat het wenselijk is dat het 

parkeerterrein een groene en praktische uitstraling krijgt. 
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 De nieuwe indeling kan een formele (strak) of natuurlijke (speels) sfeer krijgen. 

Vanuit de deelnemers bleek dat er meer behoefte is aan een natuurlijke en speelse 
sfeer. 

 

Waterberging: 

 Bij regenval moet water kunnen worden afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door 
regenwatertuinen en of specifieke beplanting. 

 Open verhardingen dragen goed bij aan het opnemen van het wateroverschot. Dit 

draagt ook bij aan de verdamping, wat zorgt voor verkoeling in warme periodes. 
 

Verharding: 

 Voor de verharding van het parkeerterrein kan voor meerdere opties gekozen 
worden. Door de behoefte aan vergroening kan worden gekozen voor een 

verharding waar groen is geïnfiltreerd. Dit draagt ook bij aan de waterafvoer.  

 Onder verharding horen ook de looppaden. De uitstraling van deze looppaden kan 

aansluiten op de omgeving met klinkers. Maar kan ook glooiend worden 
vormgegeven, bijvoorbeeld als een kronkelpad. 

 De voorkeur van de deelnemers gaat uit naar een gebruiksvriendelijke combinatie 

van een verharding waar groen in is verwerkt met de mogelijkheid voor een 
glooiend maaiveld. 

 

Ontmoeten, beleving en gebruik: 

 Ontmoetingsplekken kunnen ook worden gecreëerd op het nieuwe parkeerterrein. 
Het idee is om dit te koppelen aan de groenvoorzieningen. Hierbij kan ook worden 

gekozen voor een natuurlijke of formele vormgeving. De natuurlijke vormgeving kan 
in de vorm van een verhoogde stoeprand waar op gezeten kan worden. De formele 

vormgeving kan worden gezocht in een strakkere vorm met zitbanken. 

 Waterberging en groen kunnen hier ook gecombineerd worden met het creëren van 
ontmoetings- en zitplaatsen.  

 Een combinatie tussen een natuurlijke en formele vormgeving heeft de voorkeur. 

Dus bijvoorbeeld een verhoogde stoeprand waar op gezeten kan worden, maar dan 

comfortabeler gemaakt. 

 Bij dit onderdeel werd ook de opmerking gemaakt dat er gewaakt moet worden voor 
overlast in de vorm van hangplekken. Desalniettemin is er behoefte naar zit- en 

ontmoetingsplekken vooral voor toekomstige bewoners zonder privé buitenruimte. 
 

Beplanting en groen: 

 Ook voor de beplanting zijn er verschillende opties. Er kan gekozen worden voor 

klimaatbestendige beplanting, meerstammige of hoogstammige bomen.  

 Er is behoefte naar veel diversiteit in de beplanting waarbij een contrast wordt 
gemaakt met de huidige, grijze uitstraling van het parkeerterrein. Ook gaat de 

voorkeur uit naar beplanting die verspreid is over de ontmoetingsplekken en de 
regenwatertuinen.  

Verlichting: 

 De verlichting zal aansluiten op de huidige verlichting in de omgeving Almere Buiten. 
Dit heeft te maken met het onderhoud en beheer van de verlichting. 

 

Overgangen gebouw en openbaar terrein: 

 Er moeten hoogteverschillen worden overbrugd vanaf het gebouw naar het 
openbare terrein. De deelnemers zien dat de voorkeur uitgaat naar een vloeiende 

overgang van deze hoogteverschillen. 
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Biodiversiteit en ecologie: 

 Naast diversiteit in de beplatingen, kan er ook worden gedacht aan hoe dit kan 
bijdragen aan de biodiversiteit. Vroege voorjaarsbloeiers of insectenhotels kunnen 

hieraan bijdragen. Hierop werd enthousiast gereageerd door de meedenkers. 

 Gezamenlijk planten van nieuwe bomen, planten of insectenhotels wordt als goed 

idee gezien en kan ook bijdragen aan de cohesie in de wijk. 
 

Kunst in de openbare ruimte: 

 Het plaatsen van kunst in de openbare ruimte kan bijdragen aan het creëren van 
een eigen identiteit van de plek of wijk.  

 Er kan worden nagedacht over een samenwerking met de CultuurDôme voor een 

dergelijk kunstwerk. 
 

Afsluiter: 

 Christiaan geeft aan blij te zijn met de gegeven input en zal aan de slag gaan met 

een ontwerp waarbij de wensen en ideeën worden meegenomen, naast de eisen en 
randvoorwaarden. 

4. Planning en vooruitblik door Sylvia Reinders (Domus): 

 Op 22 februari 2022 zal er een terugkoppelsessie plaatsvinden waarin Christiaan een 

terugkoppeling zal geven op de gegeven input. Er wordt afgestemd of dit online of 
fysiek wordt georganiseerd. 

 In maart 2022 wil Domus graag een algehele informatieavond voor de omwonenden 

organiseren, waarin het ontwerp van de WoonDôme gepresenteerd zal worden. De 
bedoeling is dat dit in de huidige WoonDôme zal plaatsvinden, in samenwerking met 

de CultuurDôme waar zij zullen laten zien waar de CultuurDôme mee bezig is. 

 In het 2e kwartaal van 2022 is de planning dat de omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd en de wijziging van het bestemmingsplan. 

 Halverwege 2022: prognose voor de start van de verkoop. 

 Eind 2022 – 2023: prognose voor de sloop van de huidige Woondôme. 

Omwonenden zullen vroegtijdig voorafgaand op werkzaamheden worden 

geïnformeerd. 

 2023: prognose voor de start van de bouwwerkzaamheden. 

 2026-2027: prognose voor de oplevering, afhankelijk van de bouwwerkzaamheden. 

5. Afsluiting: 

 Corina sluit de bijeenkomst af en nodigt allen uit voor de volgende terugkoppeling 

die 22 februari 2022 zal plaatsvinden. 

 
 


