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Noorderplassen-West grenst aan Almere-Stad en wordt omringd door 
grote landschappelijke elementen: het Pampushout, het Markermeer, 
de Noorderplassen en het natuurgebied van de Lepelaarsplassen. Het 
ontwikkelingsplan speelt in op deze landschappelijke gegevenheden en 
voorziet in een woongebied met ca. 2.700 woningen en grootschalig 
oppervlaktewater als uitbreiding van de Noorderplassen.

Het hoofdthema van het ontwerp is de interactie tussen het woonge-
bied en het omliggend landschap. Door een grote randlengte en raak-
vlak tussen beide ontstaat een groot palet aan condities voor een van-
zelfsprekende differentiatie in landschaps- en bebouwingsvormen.

De differentiatie in buitenruimte- en bebouwingsvormen is gekoppeld 
aan drie deelgebieden:
- de Golden Mile: een centrale middenzone die wordt omsloten door het 
‘circuit’ dat als een binnenring door het gebied loopt; rond een groen 
semi-openbaar binnengebied liggen vrijstaande gebouwen en het voor-
zieningengebied. 
- de Aura: de krans rondom de Golden Mile met een archipel van bebou-
wing, zich uitstrekkend tot diep in de omgeving; de sterke verwevenheid 
met het omliggende landschap uit zich in een samenspel van lanen, 
bebouwing en landschapseenheden in de vorm van riet, bos en water.
- het Eiland: een eilandstadje, gelegen in de Noorderplassen; één groot 
blok rondom een collectief binnengebied met water; het blok wordt 
omlijst met een rondweg langs zandoevers en ecologische oevers. 
Daar waar de Hoge Wetering in de Noorderplassen uitmondt is een baai 
gemaakt. Hier grenst het circuit van de Golden Mile direct aan de Noor-
derplassen en is een weids uitzicht op het natuurgebied en het Eiland. 
Verspreid in het bos en het water bevindt zich een aantal woonclusters 
met semi-openbare tuinen.
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