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Regenboö: 
grensverleggend 6c^ 
met kleur 

In het oostelijk deel van 
Almere-Buiten is gestart 
met de oplevering van de 
eerste fase van de Regen
boogbuurt. Bij de stede-
bouwkundige vormgeving 
van deze buurt - waar 
ruim 2.000 woningen zullen 
verrijzen - spelen kleur en 
vorm een belangrijke rol. 
Het startsein voor de twee
de fase wordt medio 1996 
gegeven. In deze kleurrijke 
woonbuurt komen zo'n 
5.000 mensen te wonen. 
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Maquette Regenboogbuurt 
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De Regenboogbuurt bestaat uit 
vier verschillende woongebieden 
met elk een eigen karakter die hun 
identiteit ontlenen aan de omge
ving. De toepassing van kleur zorgt 
voor samenhang in de verschillen
de wijken. Bij de ontwikkeling van 
de Regenboogbuurt zijn 20 op
drachtgevers en 25 architecten 
betrokken. 

Bijzonder 

De Regenboogbuurt kenmerkt zich 
door stringente toepassing van 
kleur en uniforme erfafscheiding-
en. Voorbeelden uit binnen- en 
buitenland tonen aan dat kleur een 
belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het ontstaan van een prettige 
woonomgeving. Door toepassing 
van kleur krijgt de wijk een eigen 
karakter. De kleuren die in de 
Regenboogbuurt worden gebruikt, 
zijn duidelijke kleuren zoals rood, 
blauw, groen en geel. De kleuren 
van de woningen in de 

De Regenboogbuurt in aanbouw 

Regenboogbuurt worden voor zo
ver mogelijk, zowel in het bestem
mingsplan als in het koopcontract, 
vastgelegd. Op deze manier won 
voorkomen dat in latere jaren huis
eigenaren hun eigen smaak volgen 
en het huis in een andere kleur 
verven. Een ander aspect dat de 
Regenboogbuurt onderscheidt van 
overige wijken, zijn de erfafschei-
dingen tussen openbaar- en prive-
terrein. Gekozen is voor een zwart
glanzend metalen hekwerk, in ver
schillende hoogten, afhankelijk van 
de situatie. 

Het woongebied van de Regen
boogbuurt bedraagt 90 ha. Van 
het totale woningaantal (2.087) 
behoort 36% tot de huursector 
(zowel gesubsidieerde- als vrije-
sector huur) en 64% tot de koop
sector. 



Begrenzing 

Aan de noordzijde grenst de 
Regenboogbuurt aan de Evenaar, 
die vanuit Almere-Buiten-West 
wordt doorgetrokken in oostelijke 
richting. Deze weg vormt de rugge-
graat voor de verbinding met het 
centrum van Almere-Buiten, het 
Meridiaanpark en het NS-station. 
De oostkant van de Regenboog
buurt grenst aan de Spectrumdreef 

die aansluiting geeft op de rijksweg 
A6. De Lage Vaart, die vanaf 
Lelystad via Almere-Buiten naar 
het gemaal "De Blocq van Kuffe-
ler" loopt, vormt aan de zuidzijde 
de begrenzing van de Regenboog
buurt. Ten zuiden van deze vaart 
ligt een open agrarisch gebied. In 
het westen wordt de Regenboog
buurt begrensd door het Meridi
aanpark. 

WONINGPROJECTEN REGENBOOGBUURT 
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12 Split-levelwoningen met souterrain in 
bied 3J5.4 

Deelgebied 

FASE1 
3J.1.1 en 
3J.1.2 
3J.1.3 en 
3J.1.5 
3J.1.4 
3J.1.6 
3J.1.7en 
3J.4.2 
3J.2.1 
3J.2.3 en 
3J.5.1 
3J.3.1 en 
3J.3.2 
3J.3.3 
3J.3.4 
3J.3.5 en 
3J.3.7 
3J.3.6 

FASE 2 
3J.4.1 en 

3J.4.6 
3J.4.7 
3J.4.8 
3J.4.9 
3J.4.4 
3J.4.5 
3J.5.2 
3J.5.4 
3J.7.5 

3J.7.1 en £. 

3J.7.3 en 
3J.7.4 
5J.8.1 
3J.8.2 
3,1.S.3 
3J.8.4 

3J.8.5 

3J.8.7 

Opdrachtgever Architect 

Volker Stevin 

Bouwfonds 

de Kat 

Hammei 

Rabo Vastgoed Weeda 
46 Kavels voor particuliere woningbouw 

Bouwfonds 

Koopmans 
Koopmans 

Rijnboutt 

Soeters 
v.d. Pol 

^WVA_ lA VVM!»/ Q_ Geurst/de Boer 

Heijmans 
Rabo Vastgoed 
Heijmans 

Bouwman 
v.d. Torre 
van Stigt 

GSA | éL Duinker 

Eurowoningen 

ABB 

Goldewijk 
Stok 
GBV 
v.d. Breemer 
Moes/AEgon 
Eurowoningen 
Goede Stede 

GSA ÜW 

Wilma Bouw 

PGGM/ABC 
Bimo Bouw 
Amstelland 
Bemog 
Goede Stede 

Boogaerdt & Smidt 

Nagelkerke 

v. Eyck & Partner 
v.d. Breemer/Visser 
Karelse/v.d. Meer 
Scala 

Pauw, Penning-
de Vries 
Schippers/hoekwater 

Pauw/Penning-
de Vries 
DKV 
Duvekot 
Steigenga/Smit 
v. Sambeek & v. Veen 
Pauw/Penning-
de Vries 
v.d. Pol 

Aantal/ 
categorie 

27 vsk 

39 vsk 

38 vsk 

24 vsk 

63 pk/vsk 
72 pk/vsk 

266 sh 

86sk/18pk/6vsk 
44 pk/12 vsk 
20 pk/18vsk 

94 sh 

63 vsk 

16 vsk 
15 vsk 

7 vsk 
48 vsk 
42 vsk 

66 vsk/48 vsh 
41 vsk 
90 sh/ 
24 sk/vsk 
64 vkl 
126 sh 
64 sk/38 vsk 

48 vsh 
61 vsk 
64 vsk 
53 vsk 
124 sh 
sk/vsk 
84 vsh/vsk 

Huur-/koopprijs 
vanaf ca. fl... 

265.000 -365.000 

298.000 -369.000 

286.000 -415.000 
117.000 -140.000 
400.000 

185.000 -225.000 
185.000 

500 - 885 mh 

146.000 -185.000 
188.500 -235.000 
185.000 -210.000 

750 mh 

400.000 
400.000 
400.000 
390.000 
300.000 - 350.000 
194.000/1.025 mh 
235.000 - 263.000 
600-750 mh 
144.000 - 185.000 
165.000 
690-725 mh 
143.600 - 185.000 

1.150 mh 
222.500 - 250.000 
244.000 - 325.000 
225.000 - 342.500 
700-850 mh 
140.000 - 185.000 
nog onbekend 

Makelaar/verhuurder 

Bröring 

v. Westrhenen 

Bröring 
Grondbedrijf 
v.Westrhenen 

v. Rooy 

v. Rooy/Vlieg Vastgoed 

WVA 

Schoeman/Kamerbeek 
v. Rooy 
Bröring 

GSA 

315.000 - 420.000 Eurowoningen 

v.d. Linden 
v.d. Linden 
v.d. Linden 
Bröring/v.d. Linden 
v. Westrhenen 
Bröring/v.d. Linden 
Eurowoningen 

v. Rooy 
v. Westrhenen 

v. Westrhenen/v. Rooy 

nog niet bekend 
v.d. Linden 
Schoeman/v.d. Linden 
v.d. Linden 
v. Rooy 

v. Westrhenen 

Bouwstart 

aprill995 

mei 1995 

mei 1995 
juni 1995 

september 1996 

juni 1995 

juni 1995 

september 1995 
oktober 1995 
oktober 1995 

november 1995 

juni 1996 

4e kwartaal 1996 
4e kwartaal 1996 
4e kwartaal 1996 

juni 1996 
juni 1996 
juni 1996 
juni 1996 

februari 1996 

januari 1996 

februari 1996 

juni 1996 
juni 1996 
juni 1996 
juni 1996 
juni 1996 

eind 1996 

Verklaring afkorting: sh = sociale huur vsh = vrije sector huur sk = sociale koop vsk = vrije sector koop mh = maandhuur wva = stichting Wonen voor Allen 
gs = woningbouwvereniging Goede Stede gsa = woningbouwvereniging Groene Stad Almere n. b.: gegevens woningprojecten zijn indicatief; wijzigingen voorbehouden 



Bestemmingsplan 

Een aantal zaken dat voor de ru imte 
l i jke ordening van belang is -zoals de 
bestemming van de grond en de hoog
te van de bebouwing- is vastgelegd i n 
het voor de Regenboogbuurt geldende 
bestemmingsplan. Door veranderende 
inzichten en/of behoeften kan het 
nodig z i jn o m een bestemmingsplan te 
herzien. Voor informat ie over het 
bestemmingsplan en procedures i n de 
ruimtel i jke ordening kan contact wor
den opgenomen met de dienst R u i m 
telijke Ordening,Volkshuisvesting en 
mi l i eu , afdeling Ruimte l i jk Beleid, 
van de gemeente Almere i n het Stad
huis i n Almere-Stad. Op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 9.00 - 12.00 
uur, telefoon 036 - 5399911. 

28 Herenhuizen in gebied 3J4.5 
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Verkeer 

De busbaan die door de Regen
boogbuurt loopt, zorgt voor een 
goede verbinding met het centrum 
van Almere-Buiten en het NS-sta-
tion. Via het bestaande busbanen-
net van het NS-station is ook 
Almere-Stad goed per bus te berei
ken. Er zijn in de Regenboogbuurt 
twee bushaltes. Deze zijn zo gesi
tueerd dat de meeste woningen 
binnen 400 m afstand van de hal
tes liggen. Het NS-station van 
Almere-Buiten bevindt zich op 
zo'n 10 a 15 minuten fietsen. De 
Regenboogbuurt is voor de auto 
bereikbaar via drie aansluitingen 
die uitkomen op de Spectrum-
dreef: deze geeft aan de noordkant 
aansluiting op de Evenaar en aan 
de zuidkant op de A6. 
Voor fietsers en voetgangers is een 
netwerk aangelegd van fiets- en 
wandelpaden, die zorgen voor 
goede verbindingen tussen woon
gebieden onderling en de verschil
lende voorzieningen. 

Project van 48 Tower Houses in gebied 3J4.4. 

Straatnaamgeving 

De gevels van de woningen die 
gebouwd worden in de 
Regenboogbuurt kenmerken zich 
door een bepaalde kleur. De 
naamgeving van de straten hebben 
dan ook een relatie met de kleur
stelling in de gevels van de betrok
ken straten. Een paar voorbeelden: 
Violetstraat, Aquamarijnstraat, 
Rougestraat, Mintplantsoen. 

Kavels 

Voor informatie over en inschrij
ving op kavels voor individuele 
woningbouw kunt u zich wenden 
tot het Grondbedrijf, afdeling 
woningbouw, tel. 036-5399839 
(van 9.00 tot 12.00 uur). 

Almere Woonmarkt 

Wie zich wil informeren over 
woningbouwprojecten in De 
Regenboogbuurt en elders in 
Almere kan daarvoor terecht op 
de Almere Woonmarkt in het 
Stadhuis in Almere-Stad. Een 
bezoek aan de Almere Woon
markt kan gecombineerd worden 
met een bezoek aan het gemeen
telijk informatiecentrum in het 
Stadhuis. Hier kunt u meer alge
mene informatie over Almere 
krijgen. Aan de hand van over
zichtelijke panelen met teksten, 
foto's en tekeningen en gratis 
schriftelijk materiaal, worden de 
bezoekers van de Woonmarkt 
geïnformeerd over de ligging van 
de diverse projecten, indeling 
van de woningen, huur- en 
koopprijzen, opleveringsdata, 
etc. Op deze manier kunnen de > 
beschikbare projecten goed met 
elkaar vergeleken worden, zodat 
een verantwoorde keuze mogelijk 
is. De woonmarkt en het infor
matiecentrum zijn geopend op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur, donderdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur, 
tel. 036-5338383. 

Colofon 

Uitgave: Gemeente Almere, april 1996. 
Postbus 200, 1300 AE Almere. 
Tel. 036-5399911 
Fax 036-5399912 

Redactie: afdeling Communicatie 

Ontwerp: Vastgoedinformatie 

Uit deze brochure kan vrij worden over
genomen, behoudens foto's en illustra
ties. 
Aan de tekst kan geen rechtskracht wor
den ontleend. 



ALMERE-BUITEN 
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ALMERE-HOUT 

GEPLANPE VOORZIENINGEN 

Openbare 16-klassige basisschool 
Buurtsupennarkt 
Gereserveerd voor semi-permanente • 
voomeningen bijv.: noodlokalen onderwijs 
(indien nodig) 
Gereserveerd voor sociale, educatieve, 
culturele voorzieningen 
Bushalte 
Toekomstig gezondheidscentrum ü 
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Deelgebieden 

De Regenboogbuurt bestaat uit 
vier deelgebieden. In het eerste 
deelgebied, 3J1 en 3J4, wordt een 
villawijk gebouwd die grenst aan 
het naastgelegen stadspark. Het 
villapark, onbetwist een toplocatie, 
behoort tot een van de meest in 
het oog springende woonwijken in 
Almere. 
Het Middenrif, de langgerekte 
strook tussen Evenaar en Lage 
Vaart, vormt het tweede deelge
bied: 3J2 en 3J5. 
Dit gebied kenmerkt zich door het 
wonen rond hoven. Hier wordt 
onder meer het project "Rhapsody 
in blue" gerealiseerd waar blauw 
de boventoon voert. Ook het pro
ject "Klein India", waar twee 
woonblokjes als "paleizen" tegen
over elkaar staan, elk omringd 
door een eigen verdedigingsfort, 
wordt in dit tweede deelgebied 
gebouwd. 
Deelgebied 3J3 en 3J7, het Vijver-
kwartier, is een compacte stedelij
ke woonbuurt. 
Bijzonder in dit gebied is de cen
traal gelegen vijver. Deze wordt 
aan drie zijden begrensd door 
woningen in drie bouwlagen. Het 
vierde deelgebied 3J8, het Lage 
Vaartse Front, ligt tussen de Lage 
Vaart en de busbaan en is omge
ven door omvangrijke groengebie
den. Markant gebogen vormen 
spelen in dit deelgebied een grote 
rol. 
De woningen cn de verschillende 
plantsoenen maken deel uit van 
het gebogen lijnenspel. Aan de-
rand van 3J8, grenzend aan de 
Lage Vaart, worden drie woonto
rens gebouwd, de zogenaamde 
"Dukdalven" van tien woonlagen, 
die het beeld van een meerpaal 
oproepen. 

12 Tweelaagse woningen met dakterras, 
onderdeel van 41 Boomgaardwoningen 

in gebied 3J5.4 

F* aa 

Voorzieningen 

De toekomstige bewoners van de 
Regenboogbuurt kunnen voor hun 
dagelijkse levensbehoeften terecht 
in de middenzone 3J2. Hier is 
plaats voor een buurtsupermarkt 
met parkeergelegenheid. Ook is in 
dit gebied een 16-klassige basis
school voor openbaar onderwijs 
met gymnastieklokaal in aanbouw, 
tevens is ruimte gereserveerd voor 
8 noodlokalen. Overige voorzienin
gen zoals bibliotheek, winkels en 
restaurants liggen in het centrum 
van Almere-Buiten. In het 
Meridiaanpark tussen de bebou
wing van gebied 3J1 en 3J4, is 
ruimte gereserveerd voor de even
tuele bouw van noodlokalen en 
andere semi-permanente voorzie
ningen. In de planvorming van de 
Regenboogbuurt zijn een aantal 
bedrijfsruimten opgenomen. Deze 
zijn goed bereikbaar per auto, fiets 
en openbaar vervoer. 

Groen 

Een bijzonder kenmerk van de 
Regenboogbuurt is dat naast toe
passing van weloverwogen kleuren 
ook aan dc inrichting van het open
baar groengebied veel aandacht is 
besteed. Om geen afbreuk te doen 
aan de kleurstelling in de bebou
wing is het kleurgebruik van de be
strating vrij rustig en neutraal. Tot 
de meest karakteristieke groenele-
menten behoren de Evenaar, de 
Groene Wig, het Meridiaanpark in 
het westen en dc groene zone aan 
de zuidzijde langs de Hoge Vaart. 
De Groene Wig is de meest opval
lende groenruimte. Deze parkruim
te is maar liefst 800 meter lang, 
geeft een prachtig uitzicht op het 
landelijke gebied en loopt van de 
Evenaar getrapt naar de Lage Vaart 
af door de Regenboogbuurt. Het 
Meridiaan-park bestaat uit drie 
gedeelten. De kop van het park 
grenst aan het centrum van Almere-
Buiten. De open plek langs de Lage 
Vaart vormt de staart. In het mid
dengedeelte wordt een bos aange
legd met eiken, essen en populieren. 


