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DNA van Almere

Bevolking



Het DNA van Almere

De Staat van Almere (2018)

Almere is: jonge stad, groeiende stad, diverse stad, stad 
van pioniers en doeners, middenklasse stad, 
groenblauwe stad, diversiteit aan buurten, stad in de 
snelste groeiende regio van Nederland, duurzame 
innoverende stad. 



Bevolking - conclusies

• Almere kenmerkt zich in vergelijking met steden van dezelfde omvang door iets meer jong mensen, meer gezinnen en 
duidelijk minder ouderen. 

• Almere heeft relatief veel midden inkomens en mensen die middelbaar zijn opgeleid en kent een steeds diversere
bevolkingssamenstelling naar achtergrond. 

• Het aantal ouderen, paren zonder kind en alleenstaanden zal de komende jaren sterk groeien. 

• Almere krijgt langzaam ook steeds meer studenten

• Almeerders voelen zich prettig in hun stad

• De bevolking van Almere scoort relatief slecht als het gaat om overgewicht en eenzaamheid

Voor de mobiliteitsvisie 

• Mobiliteitsvoorkeuren zullen meer uiteen gaan lopen (mits ondersteund door beleid), welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe 
mobiliteitsdiensten in Almere

• Openbare ruimte die bewegen (gezondheid) en ontmoeten (eenzaamheid) stimuleert

• Toegankelijkheid tot voorzieningen voor ouderen en mensen zonder auto wordt mogelijk een aandachtspunt



Demografie: Veel jongeren, weinig ouderen

% ouderen: Haven het hoogst % jongeren: Poort en buiten het hoogst
Bron: MRA Beleidsonderzoek
Data uit 2015

Bron: MRA Beleidsonderzoek
Data uit 2015



Demografie ontwikkeling



Diversiteit: Veel Nederlanders van niet-westerse afkomst

Bron: MRA Beleidsonderzoek
Data uit 2014



Inkomen: boven het landelijk gemiddelde onder het 
MRA gemiddelde, weinig lage inkomens

Spreiding van gemiddeld inkomen (x€1.000) 
per inwoner per buurt tussen e binnen 
gemeenten
Bron: MRA Beleidsonderzoek
Data uit 2014



Spreiding inkomen: Hoog aan de randen, laag in het 
hart en haven

% lage inkomens % hoge inkomens

Bron: MRA Beleidsonderzoek
Data uit 2014

Bron: MRA Beleidsonderzoek
Data uit 2014



Opleiding: hoog aandeel middelbaar opgeleid



Geluk: Almeerders van alle leeftijden vinden het 
prettig wonen in Almere



Gezondheid: overgewicht in grote delen van de stad 
boven het landelijke gemiddelde



Eenzaamheid: eenzaamheid met name in Haven en 
Stad een thema



DNA van Almere

Economie



Economie - conclusies

• Weinig banen in verhouding tot inwoners -> veel pendel ook voor middeninkomens

• Relatief hoge werkeloosheid -> zorgen voor voldoende middenbanen (deze banen staan onder druk)

• Toewerken naar een onderscheidend economisch profiel – positie in de regio 

• Almere-Lelystad zit in de middenmoot van de MRA qua groei economie en werkgelegenheid

• Relatief veel leegstand, mismatch tussen vraag en aanbod bedrijfslocaties, behoefte aan meer gemengde multimodale 
milieus

• Voorzieningen trekken naar de dreven – kleine winkelcentra onder druk

• Toename culturele voorzieningen en onderwijsvoorzieningen in stad

Voor de mobiliteitsvisie

• Als inwoners harden groeien dan banen blijft regionale bereikbaarheid grote opgave 

• Welke bereikbaarheidsprofielen passen bij gewenst economisch profiel?

• Reistijd, kosten en moeite van het reizen naar werk voor middeninkomens behapbaar houden



Economische profiel: behoorlijk divers



Economische groei: in de middenmoot



Woningprijzen: Lage woningprijzen i.v.m. rest MRA



DNA van Almere

Ruimtelijke structuur



Ruimtelijke structuur - conclusies

• Lage dichtheden – polycentrische structuur – veel groen- en blauw - grote afstanden tussen 
stadsdelen – scheiding van functies -> autoafhankelijke ruimtelijke structuur

• Stadsdelen divers qua morfologie – relatief eenzijdig qua woningtype (eengezinswoningen) -> 
andere woningtypes bouwen

• Ruim opgezette structuur gericht op gezinnen minder geschikt voor minder mobiele groepen

• Sterk groeiende beheersopgave (infra, groen en woningen)

• Leefbaarheid in aantal wijken onder druk

• Stadshart ontwikkeld zich tot regionaal centrum  

• Nieuw type gebiedsontwikkeling in Oosterwold: organische gebiedsontwikkeling

• Ontwikkeling: meer verdichten in de bestaande stad en / of ontwikkelingen nieuwe stadsdelen 
(Pampus)



Ruimtelijke structuur - conclusies

Voor de mobiliteitsvisie 
• Ruimtelijke ontwikkelingskeuzen erg bepalend voor 

mobiliteitsinvesteringen (meer TOD of meer Sprawl)

• Verdichting betekent opnieuw nadenken over openbare ruimte en parkeren

• Hoe kunnen we de ruimtelijke structuur aanpassen aan de behoefte van 
doelgroepen die minder mobiel zijn?

• Nieuwe woonmilieus ontwikkelen i.c.m. nieuwe mobiliteitsconcepten?

• Heeft grote beheersopgave ook invloed op de netwerken (afstoten, minder 
kwaliteit?)

• Dreven meer inrichten als bestemming – impact op bereikbaarheid en 
wegprofiel? Of vasthouden voorzieningen in de buurten -> meer lopen en 
fietsen



Ruimtelijk structuur



Dichtheid: Lage dichtheden, maar niet overal



Ruimte: Nieuwe gebiedsontwikkelingen?



Leefbaarheidssituatie: geen probleemwijken, wel 
negatieve ontwikkeling in delen stad en haven



Beheer: veel op hetzelfde moment  



DNA van Almere

Mobiliteitssysteem



Mobiliteitssysteem - conclusies

• Gescheiden netwerken fiets, bus en auto – zeer verkeersveilig op delen sociaal onveilig

• 6 stations – Almere Centrum ontwikkeld zich tot nationale knoop – OV-knooppunten niet heel aantrekkelijk, overstap fiets 
en trein kan beter – kleine stations kunnen ruimtelijk beter worden benut

• Interne bereikbaarheid op orde, berekend op 250.000 nu 200.000 (ruimte voor groei), wel lokaal aantal aandachtspunten 
(aansluiting Poort op A6, capaciteit van de dreven in Buiten, interne ontsluiting in Stadshart)

• Zeer goed bussysteem, met hoge kosten dekkingsgraad, maar middelen voor exploitatie staan onder druk en landelijk 
bestuursakkoord in 2026 alle bussen ZERO emissie.

• Minder gefietst door lange afstanden (meerkernig, lage dichtheden, werken buitende gemeente), goed bussysteem, weinig 
studenten, groepen die minder fietsen (andere etniciteit, lager opgeleiden)

• Ruime parkeernormen in vergelijking met andere steden

• Regionale bereikbaarheid, weg voorlopig op orde, A27 kan een knelpunt worden – OV  blijft aandachtspunt met name 
richting Utrecht (te lage reistijd). 

• Regionale knelpunten spoor en weg nemen toe (erger dan de NMCA) bij schaalsprong van Almere en achterblijvende groei 
van de werkgelgenheid.

• Duurzame mobiliteit: veel uitstoot door lange pendel, relatief weinig elektrische auto’s en weinig deelauto’s. 



Mobiliteitssysteem - conclusies

Voor de mobiliteitsvisie 

• Laten we scheiding van netwerken los op sommige delen (vooral stad) – wellicht ook ontmoediging bereikbaarheid auto –
sturender parkeerbeleid

• Bussysteem versterken door combinatie met ruimte, verSMARTEN of meer inzetten op (e-)fiets – gebruik busbanen door 
andere modaliteiten?

• Voor- en natransport naar de trein is relatief lang vanuit sommige delen naar de trein: inzetten op meer rechtstreekse 
regionale bussen naar Amsterdam?

• Investeren in knooppunten en ketenmobiliteit – gekoppeld aan TOD?

• Stimuleren van de fiets door beter hoofdnetwerk, betere stallingen. Opkomst van de e-bike, verdichten en minder 
aantrekkelijke alternatieven? 

• Duurzame mobiliteit actief aanjagen? – nu laadpalenbeleid vooral volgend – geen beleid voor deelauto’s. Floriade als plek 
om vernieuwing te starten

• Waar biedt infrastructuur ruimte voor verdichting / groei?

• Regionale bereikbaarheid: groei van inwoners in de pas laten lopen met groei van banen?



Gebieden met een hoge autoafhankelijkheid kennen:
• een lange (loop)afstand tot openbaar vervoer, intensiteit of reikwijdte 

daarvan, 
• een beperkte aanwezigheid van fietsinfrastructuur 
• een niet of nauwelijks aanwezig aanbod aan dagelijkse voorzieningen.

Gebieden met een lage autoafhankelijkheid kennen:
• een korte (loop)afstand tot openbaar vervoer, intensiteit of reikwijdte 

daarvan, 
• een goede aanwezigheid van fietsinfrastructuur 
• een noemenswaardig aanbod aan dagelijkse en niet-dagelijkse 

voorzieningen.

Op basis van deze criteria zijn 3 gebiedstypen/zones benoemd:
• zone A – lage autoafhankelijkheid en dus een lagere parkeernorm
• zone B – gemiddelde autoafhankelijkheid en dus een gemiddelde 

parkeernorm
• zone C – hoge autoafhankelijkheid en dus een hogere parkeernorm

Autoafhankelijke structuur 



Autodichtheid: Hoog in stad en buiten



Autobezit: Laag in stad en haven

Gemeente Gemiddeld autobezit per huishouden

gehele gemeente centrum

Amsterdam 0,4 0,2 – 0,4

Rotterdam 0,6 0,3 – 0,5

Den Haag 0,6 0,2 – 0,5

Utrecht 0,6 0,3 – 0,5

Eindhoven 0,8 0,4 – 0,5

Tilburg 0,8 0,4 – 0,5

Groningen 0,5 0,2 – 0,5

Almere 0,9 0,5

Breda 0,9 0,4 – 0,5

Nijmegen 0,7 0,3 – 0,5



Duurzame Mobiliteit: Hoge emmissies door auto 
pendel over lange afstanden

CO2 emissies per inwoner als gevolg van 
mobiliteit (zowel interne als externe 
verplaatsingen) – Bron: Goudappel 2012



Duurzame mobiliteit: Relatief veel elektrische auto’s 



Duurzame mobiliteit: Weinig deelauto’s  



Bussysteem: Bustrajecten in het centrum het drukst, 
daarbuiten steeds rustiger



Bussysteem: Vervoersaanbod onder druk



Regionale mobiliteit: 
Hoog openbaar vervoergebruik richting Amsterdam, laag op andere relaties



Regionale mobiliteit: 
Fiets bescheiden rol richting Amsterdam, Zuidoost veel auto

40

Amsterdam 
Nieuw-West



Hoog auto aandeel in de 

interne verplaatsingen in 

vergelijking met de rest van 

de MRA (30-40%)

Data:

OViN & OViA, 2010-2017

41



Trein: Station Centrum groeit snel, kleine stations 
staan stil



Regionaal OV: lage beleving stations, weinig 
voorzieningen



Regionaal OV: Relatief lang voor- en natransport



Fiets: op centrumas en tussen Haven en Stad veel fietsers 



Ontwikkelingen – geplande projecten 2018-
2022 (nog niet vastgesteld)



Ontwikkelingen – geplande projecten 2018-
2022 (nog niet vastgesteld)



Ontwikkelingen – geplande projecten 2018-
2022 (nog niet vastgesteld)



Prognose OV

▪ Prognose belangrijkste OV-stromen 
in 2040 planvariant (Uit RO-EZ kader 
OV-toekomstbeeld)

▪ Vanuit Almere zeer veel stromen 
naar Amsterdam Centrum, Zuidas, 
Science Park en Zuidoost. Een beetje 
focus op Lelystad en Utrecht.



Prognose auto

▪ Prognose belangrijkste OV-stromen 
in 2040 planvariant (Uit RO-EZ kader 
OV-toekomstbeeld)

▪ Belangrijkste relaties zijn hetzelfde 
als voor OV, vooral richting 
belangrijke werkgebieden in 
Amsterdam.

▪ In zijn geheel wel sprake van een 
diffuser beeld. Meer interne 
verplaatsingen, meer verplaatsingen 
richting Lelystad en ook richting 
Utrecht.



Toekomstige 
knelpunten trein 
(intercity)

▪ In WLO2040hoog is rekening 
gehouden met een beperkte 
ruimtelijke ontwikkeling van 
Almere, indien Almere zicht 
sterker ontwikkelt zoals 
opgenomen in de planvariant 
en met name de ambitievariant 
(RO-EZ-kader) dan ontstaan 
nieuwe knelpunten tussen 
Almere en Weesp en verergert 
het knelpunt tussen Weesp en 
Amsterdam. 



Toekomstige 
knelpunten 
(sprinter)

▪ In WLO2040hoog is rekening 
gehouden met een beperkte 
ontwikkeling van Almere, indein
Almere zicht sterker ontwikkelt 
zoals opgenomen in de 
planvariant en met name de 
ambitievariant (RO-EZ-kader) 
dan ontstaan nieuwe 
knelpunten tussen Almere en 
Weesp en verergert het 
knelpunt tussen Weesp en 
Amsterdam. 



Bus



DNA van Almere

Benchmark met 

150.000+ steden



Almere wijkt af: minderen ouderen, iets
meer kinderen
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Almere heeft meer
eensgezinswoningen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Eensgezinswoningen

Meergezinswoningen

Bron: CBS



Minste banen in verhouding tot 
beroepsbevolking
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Data: aantal banen gedeeld door de beroepsbevolking



Langste pendelafstanden
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Relatief hoog autobezit
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Laagste fietsaandeel
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Laadpaalbehoefte





Milieuhinder

CO2 emissie en geluidhinder



2017 Totale gemiddelde NO2 per gemeente

Microgram/m3

2017 Totale gemiddelde zeer fijn stof per gemeente

Microgram/m3

Benchmark Almere vs Nederland: hoe lichter het gebied, hoe beter

Stikstofdioxide Extra fijnstof



Stof 
(beleid 
Ned.)

MAXIMALE waarden  in 
Almere langs wegen incl. 
invloed alle 
Ned.+buitenlandse bronnen 
[µg/m3]

EU-norm 
[µg/m3]

WHO-norm 
[µg/m3]

Invloed alle Ned.+buitenlandse bronnen 
ZONDER lokaal (A6 en Almeers) verkeer
[µg/m3] (RIVM)

Stikstofdi-
oxide (NO2)

25 40 40 13 - 22

Fijn stof 
(PM10)

19 40 20 15 - 18

Fijne fractie 
stof (PM2,5)

13 20 10 9 - 11





m.n. bewoners 
huurwoningen

Optellen: 
14%

Wat ervaren inwoners als geluidshinder?

1
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3

Periodiek/
af en toe 
maar dan 
erg 
hinderlijk



2017: Wegverkeerslawaai Almere vs de Randstad

windmolens

Akoestisch gezien tellen we mee!

WHO
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