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Transformatie 
Schipperplein Almere

Het ontwerpconcept 

voor het gebied en het 

ontwerp voor het plein 

is van de hand van Wil-

lem van der Laan van 

DSO gemeente Almere. 

De verdere uitwerking 

van het plein is tot stand 

gekomen in nauwe sa-

menwerking met Jeroen 

Marseille van Marseille 

Buiten. De Wandelpier 

is ontworpen door René 

van Zuuk van bureau 

René van Zuuk archi-

tekten en het totale 

lichtontwerp is verzorgd 

door Wouter Brave van 

XbrightFX lichtkunst. 

Besteksontwerp en 

-toezicht zijn uitgevoerd 

door het Ingenieurs-

bureau AIB van de 

gemeente Almere.

Plankaart.

In april 2014 werd na een grondige 

verbouwing het vernieuwde Schipperplein 

in Almere opengesteld voor het publiek. 

Het plein is getransformeerd van een harde, 

in verval geraakte ruimte naar een groene, 

sfeervolle binnentuin. 
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Visuele transformatie. In het voormalig Dooworldgebouw aan het plein is 
P!T ingericht: een tentoonstellingsgebouw met een 
eigentijdse interactieve experience rondom het be-
grip veiligheid in combinatie met historische voer-
tuigen en attributen van nood- en hulpdiensten. In 
het verlengde van het plein is de Wandelpier met 
100 meter uitgebreid in het Weerwater voor de 
aanleg van museumschepen en andere vaartuigen. 

Locatie
Met het stedenbouwkundig plan van Office for Me-
tropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas 
van 1998 werd het Almeers stadscentrum uitge-
breid met een fors arsenaal aan winkels, woningen, 
horeca en culturele voorzieningen. OMA doorbrak 
het oorspronkelijke grid door diagonale lijnen en 
wijkende straatprofielen toe te passen waarmee de 
beleving van de opeenvolgende stedelijke ruimtes 
spannender en herkenbaarder werd. Verder intro-
duceerde OMA een opgetild maaiveld met een 
bovengronds winkelcircuit en een ondergronds 
systeem van parkeergarages en logistieke functies. 

Binnen dit stedenbouwkundig concept was de om-
geving van het Schipperplein de expressieve noot 
rondom het thema Leisure met een bowlingcen-
trum in gebouw Dooworld (het huidige P!T), de 
Popzaal, een hotel, fitness en ondersteunende ho-
reca. De gebouwen zijn ontworpen als vrijstaande 
sculpturale objecten gepositioneerd op een door-
lopend maaiveld.

In 2004 is het Schipperplein opgeleverd naar het 
ontwerp van DS landschapsarchitecten met een 
iconische blauwe kunstijsbaan in een slingeren-
de vorm en een kleurrijk golvend asfaltmaaiveld. 
Goudessen (Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’) in groe-

pen vormen een prachtig dak boven het water van 
de schaatsbaan.
Het Schipperplein heeft hoge wanden met de re-
presentatieve openbare ruimte van het Stadshart 
op het hoge maaiveld. Het plein zelf sluit aan op 
de vloer van de ondergelegen openbare parkeer-
garage. De gelaagdheid van boven- en onderwereld 
wordt op het Schipperplein op deze wijze visueel 
tot uitdrukking gebracht en functioneel verbon-
den met verschillende stijgpunten. De gelaagdheid 
wordt nog extra aangezet met de aangelegen Wan-
delpier die voor de waterkerende functie weer één 
meter hoger ligt dan het plein.
 

Ontwikkeling
In de jaren na oplevering had het succes van het 
gebied een wisselend verloop. Na een goede start 
verloren zowel de Popzaal als het Bowlingcentrum 
in de navolgende jaren hun oorspronkelijke ge-
bruikers en kwamen ze leeg te staan. Ook de pe-
rifere ligging van het gebied in het Stadscentrum 
wreekte zich, het Schipperplein was blijkbaar toch 
voor velen moeilijk te vinden. Lichtpunt was en is 
de kunstijsbaan; in de winter een echte publieks-
trekker. Het Schipperplein zelf was echter als ver-
blijfsplek weinig geliefd; het golvende maaiveld 
beperkte de mogelijkheid voor horecaterrassen, 
bemoeilijkte de beloopbaarheid en het plein zelf 
raakte sleets en nodigde ook niet echt uit om er te 
gaan zitten.

Doorontwikkeling en subsidieaanvraag
De gemeente Almere heeft in 2011 een plan op-
gesteld voor de doorontwikkeling van het gebied 
rondom het Schipperplein om deze plek in het 
stadscentrum weer aantrekkelijker te maken voor 
het grote publiek. Katalysator was de vestiging van   
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Doorsnede.de Veiligheidsexpo (het huidige P!T). Met deze sa-
menwerking van Politiemuseum en Brandweermu-
seum diende zich met de verwachte 50.000 jaar-
lijkse bezoekers een nieuwe publiekstrekker aan.
Met het plan werd voorzien in het vergroten van 
de gebruiks- en verblijfsmogelijkheden van het 
plein rondom de te behouden schaatsbaanvijver 
en het verbeteren van de aansluiting tussen plein 
en Wandelpier. Blikvanger was de toevoeging van 
een honderd meter lange openbare wandelpier op 
het Weerwater. Deze pier werd met de aanlegmo-
gelijkheden voor zowel historische als eigentijdse 
museumschepen onderdeel van de buitenexposi-
tie van het P!T. 

Het plan is ingediend voor een subsidieaanvraag 
van het EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwik-
keling). Na de toekenning van de subsidie kon in 
2013 begonnen worden met de verdere planuit-
werking.

Transformatie
Het oude, stenige plein is in 2014 omgevormd tot 
een sfeervolle groene binnentuin. Met de transfor-
matie van plein naar tuin is in het palet van omge-
vende ruimtes een nieuwe typologie toegevoegd; 
bijna letterlijk een groene oase tussen de omlig-
gende stenige ruimtes.
Met kleurrijke siergrassen, vaste planten en diver-
se zitmogelijkheden rond de (ijsbaan)vijver no-
digt de binnentuin uit tot wandelen en zitten en 
vormt zo een prachtige voortuin voor het P!T en 
andere gebouwen. Het oorspronkelijk golvende 
maaiveld is aangepast; de randen van het plein zijn 
gevlakt voor een betere beloopbaarheid en voor 
horecaterrassen. Op het groene middendeel zijn 
de hoogteverschillen juist gebleven evenals de 
boomgroepen met goudessen. Met de beplanting 
is er zo een nieuw golvend groen microlandschap 
ontstaan waar de vijver zich romantisch doorheen 
slingert. 

Beplantingsplan. 
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Pier
De honderd meter lange en acht meter brede wan-
delpier, voorzien van stoere houten dekplanken, 
is het boegbeeld van het Schipperplein. Aan de 
openbaar toegankelijke pier kunnen (historische) 
politie- en brandweerschepen van de P!T afmeren, 
maar ook rondvaart- en plezierschepen. Voor het 
aanleggen van de verschillende schepen werden 
voor de Wandelpier aanleghoogtes gevraagd tus-
sen de 45 en 80 centimeter. Met het ontwerp is 
dit elegant opgelost door de Pier in één toog te 
laten verlopen van 80 centimeter aan de landzijde 
tot 45 centimeter op het einde. Met een geraffi-
neerde detaillering zijn hoogteverschillen op de 
westzijde opgelost met lange vloeiende golven. Zij 
krijgen een spectaculaire beëindiging op het eind-
punt; met een vloeiende golfbeweging wordt de 
voetganger zo’n drie meter boven het waterniveau 
naar het uitzichtpunt geleid met een weidse blik 
over het Weerwater. Onder het uitzichtpunt kan 
men, beschut door dak en wanden, gerieflijk zitten. 
De afwerking van dak en wanden met respectieve-
lijk rode, groene en witte vlakken verwijst naar het 
nautisch karakter van de Pier.

Avondbeeld
De intieme sfeer van het Schipperplein heeft een 
vertaling gekregen in een lichtplan met een dif-

Tussen de tuin en de gevel van P!T ligt een grote vlon-
der, uitgevoerd in geelbruin bamboecomposiet. De 
vlonder, die ook kan worden gebruikt voor horecater-
rassen, maakt met trap en hellingbanen een directe 
verbinding tussen Schippergarage en Wandelpier. De 
hellingbanen kunnen ook worden gebruikt als een 
groot zitelement.
In de tuin is over het golvende maaiveld een grafisch 
patroon gelegd van smalle okergele betonpaden die 
de plantvakken omlijsten en de tuin ontsluiten voor 
informeel gebruik. Tussen de paadjes liggen rustplek-
jes met op maat gemaakte zitelementen, uitgevoerd in 
bamboecomposiet, vanaf waar men kan genieten van 
plantenweelde en water. Het beplantingsplan bestaat 
uit een patroon van banen haaks op de betonpaad-
jes. De kleurstellingen liggen in het roodpaarsblauwe 
spectrum met toegevoegde andere kleuraccenten zo-
als bolgewassen in het voorjaar. De sortimentskeuze 
is gebaseerd op een gespreide bloei over de seizoe-
nen, zodat elk seizoen een eigen kleurbeleving krijgt.
Het water rond het eiland kan in de zomerperiode 
overgestoken worden met stapstenen. Vooral voor 
kinderen is er zo een spannende ontdekkingstocht 
naar het eiland, waar ook de verschillende waterspui-
ters een extra spannende attractie zijn. Het water van 
de spuiters stroomt in kleine stroompjes via de paad-
jes af naar de vijver en heeft zo ook weer waarde voor 
het publiek.

Sfeerkarakteristiek van het 
Schippersplein.

Impressies van de Pier.
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Realisatie.ferentiatie in lichtgradaties voor spanning en aan-
trekkelijkheid in het avondbeeld. De gevelzijden 
van het plein met de looproutes worden ‘s avonds 
relatief sterker in het licht gezet en het middendeel 
met het tuingroen juist relatief donker gelaten. Hier 
worden de bomen met uplighters aangelicht met 
als resultaat een contrastrijk, feeëriek avondbeeld. 
Met de inzet van LED-verlichting en warme licht-
kleuren ontstaat een warm, huiselijk lichtbeeld.
De Pier wordt uitgelicht met LED-schijnwerpers 
die de gehele Pier in een zacht strijklicht zetten, 
waarmee de Pier zich als één element op het wa-
ter presenteert. Ook in het avondbeeld is het uit-
zichtpunt de apotheose; met de uitlichting van de 
groene, rode en witte vlakken is de kop van de 
Wandelpier als een baken tot ver over het Weer-
water zichtbaar.
 

Realisatie
Hoewel niet zichtbaar, is er voor de ondergrond 
van het Schipperplein sprake van één gebouwde 
constructie. Deze ondergrondse constructie met 
vele weerbarstige details is een grote uitdaging 
geweest voor ontwerpers en constructeurs in de 
transformatie van plein naar groene binnentuin. 
Om tegendruk te geven aan het grondwater is het 
hele plein aangelegd op een dichte betonnen vloer, 
die met zo’n vierhonderd palen onderheid is. Het 
grondwaterpeil ligt net onder deze vloer. In de be-
tonnen vloer zijn ten behoeve van de verschillende 
boomgroepen uitsparingen gemaakt met een op-
staande rand. De bomen staan zo in de volle grond, 

en de opstaande rand houdt het grondwater weg 
van het plein.
Met EPS-schuimplaten zijn de betonpaden ge-
fundeerd op de betonvloer. De betonpaden zelf 
zijn uitgevoerd in spuitbeton. Ook de banken, 
het bamboeterras en de cortenstalen randen zijn 
rechtstreeks op de ondervloer vastgezet zodat het 
gevaar van verzakkingen zo klein mogelijk is ge-
houden. Voor de beplanting met 10.000 vaste plan-
ten en siergrassen is er een speciaal grondpakket 
aangebracht boven de drainageplaten en puinfun-
deringen.

Zo zag het Schippersplein 
er uit. 
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Projectgegevens

Opdrachtgever
PBS gemeente Almere 

Ontwerp gebiedsconcept /  
Ontwerp Schipperplein
Willem van der Laan (DSO Almere) in 
samenwerking met Jeroen Marseille (Marseille 
Buiten), Marlies van Diest

Ontwerp Pier
René van Zuuk (René van Zuuk architekten)

Lichtplan
Wouter Brave (XbrightFX lichtkunst)

Projectleiding ontwerp
Tilly Stassen (DSO gemeente Almere)

Projectleiding bestek, uitvoering en toezicht 
Ruben de Ouden (AIB Almere)

Omvang
3.100m2 herinrichting plein
800 m2 nieuwe Wandelpier

Oplevering
Schipperplein: medio april 2014
Wandelpier Schipperplein: medio mei 2014


