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Airport GArden city plankaart Fase 1      Stand 2010
Plankaart Ruimtelijke en programmatische Hoofdstructuur

Tussen de A6 en Lelystad Airport groeit een innovatief werklandschap: Airport Garden City. De regie over de ontwikkeling 
wordt gevoerd door de OntwikkelingsMaatschappij Airport Lelystad Almere; OMALA. De realisatie komt tot stand in co-
creatie met verschillende partijen en ondernemers. Co-creatie kan alleen tot stand komen als er ruimte is voor eigen 
inbreng van de verschillende partijen. En als er een richtinggevend kader is, waar alle partijen zich aan verbinden. Deze 
plankaart Ruimtelijke en Programmatische Hoofdstructuur biedt dit richtinggevend kader. Het bouwt voort op de kaders 
zoals die reeds zijn vastgelegd in het ondernemingsplan, de gebiedsvisie Larserknoop en het bestemmingsplan. Het is 
mede gebaseerd op de resultaten van workshops die in de zomer van 2010 zijn gehouden met verschillende stakeholders. 
En het vormt het raamwerk voor het Beeldkwaliteitsplan Airport Garden City.
De hoofdstructuur is vastgelegd voor de 1e fase van ontwikkeling van Airport Garden City en bestaat uit de volgende 
onderdelen:

Landside
Een boslandschap, waarin bedrijven op hun eigen ‘erf’ de ruimte krijgen om te pionieren.

Airside
Een parklandschap met een uitzichtheuvel en water als beeldbepalende ingrediënten, waarin bedrijven uitzicht hebben en 
gezien worden.
 
Innovatief/adaptief agrarisch gebied
Het open landschap tussen de Landside en de Airside, waar agrarische ondernemers innoveren en zich specialiseren, 
afgestemd op het werklandschap.

Erven
De kenmerkende erven met hun monumentale beplanting transformeren tot clusters voor specifieke voorzieningen.

Strip
De brede laan die de deelgebieden onderling verbindt en aansluit op zowel de snelweg als het vliegveld vormt een levendige 
strip, waar voorzieningen te vinden zijn en waar drukte en ontmoeting is.

Strategische reserveringen
Op strategische plaatsen wordt ruimte gereserveerd voor gebouwen, die als iconen fungeren en ruimte bieden voor 
betekenisvolle functies. Het zijn ook de  voorbeeldprojecten die aanzetten tot het realiseren van de duurzaamheidsambities, 
bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een duurzame houtbouwcluster. 

De plankaart is een groeidocument. Het geeft de richting aan en is dus geen eindbeeld. Gedurende het  groeiproces van 
Airport Garden City zal ook de plankaart meegroeien. Met de co-creatoren zal detaillering en aanpassing plaatsvinden 
die nodig is om het gestelde doel te realiseren: een vitaal en duurzaam werklandschap, dat ruimte biedt voor pioniers. 
Uitwerkingen voor de realisatiestrategie en de inrichting van de openbare ruimte zullen via deelplannen leiden tot de 
concrete bouw- en inrichtingsplannen, waarmee Airport Garden City stap voor stap werkelijkheid wordt.
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Legenda

Plangebied
Bedrijvenclusters fase 2 (indicatief)

deelgebieden:
Landside
Erven lint
Strip
Landbouw Innovatief
Landbouw Adaptief 
Airside 
Airside logistiek 
Terminal gebied (conform Masterplan Lelystad Airport)
Zoekruimte showrooms (indicatief)
Waterpartij (indicatief)
Heuvel (gesloten grondbalans; indicatief)
Hoofdontsluitingsweg
Hoofdontsluiting fase 2 (indicatief)
Wandelpaden
Collectief parkeren
Uitzichtpunt op landingsbaan

Strategische reservering voor:
Bouwcluster OMALA
Strategische kavels (voor voorzieningen, 
gem. functies of semi-publieke instellingen e.d.)
OMALA Pilot-project
Airport Garden City icoon
Luchthaven icoon
Terminal (conform Masterplan Lelystad Airport)
Landingsbaan
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