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Almere
Almere is de jongste stad van Nederland en is centraal geleden in het midden van het
land. De stad heeft inmiddels ruim 200.000 inwoners en is daarmee de achtste stad van
Nederland. Almere is de groene stad van de toekomst en daarom gaststad van Floriade
Expo 2022 met het thema ‘Growing green cities’. Dit ‘garden city’-gedachtengoed maakt
de komst van de expo aan Almere heel logisch.

Aan het water
Almere werd veertig jaar geleden gebouwd op de bodem van de voormalige Zuiderzee.
Het stille bewijs daarvan zijn de 27 scheepswrakken die gevonden zijn, waarvan het
oudste dateert uit de 15e eeuw. Almere heeft een totale oppervlakte van 250 km2, ligt
gemiddeld 2 tot 5 meter onder zeeniveau, bestaat voor de helft uit water, heeft een kustlijn van 42 kilometer en negen stadsstranden. Dwars door de stad ligt een vaarroute, die
start bij het Gooimeer en via het Weerwater en de Noorderplassen naar het Markermeer
loopt. Almere heeft ruim 800 bruggen, twee keer zoveel als Venetië. De nieuwste bruggen zijn volledig circulair gebouwd.
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Nieuwe natuur
De stad wordt omgeven door vijf bijzondere natuurgebieden: Oostvaardersplassen,
Lepelaarplassen, Pampushout, Vroege Vogelbos en Boswachterij Almeerderhout. De
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen maken onderdeel uit van het nieuwste nationaal park van Nederland: Nationaal park Nieuw Land. De Oostvaardersplassen staat
bekend als de ruige achtertuin van Almere of de ‘savanne van het noorden’. In dit bijzondere moerasgebied leven Heckrunderen, konikpaarden, edelherten en vossen en het is
internationaal bekend als vogelparadijs voor grote zilverreigers, roerdompen, ijsvogels,
baardmannetjes, de rietgors en de zeldzame zeearend. De Lepelaarplassen is een beschermd natuurgebied uit kleimoeras met moerasvogels en aalscholvers. Het is broedgebied voor weidevogels en eenden.

Vernieuwend Wonen
Naast water en natuur heeft Almere ook bijzondere woonwijken. In Duin in Almere Poort
staan huizen in een door mensen gemaakt duinlandschap met duinen van wel 10 meter hoog, met bossen, een boulevard en een heerlijk strand met jachthaven, het grootste catamaranstrand van Nederland en gezellige strandtenten. Aan de andere kant
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van de stad ligt Oosterwold. Dit groene,
agrarische gebied tussen Almere en Zeewolde wordt door de bewoners zelf, alleen
of met anderen, zo duurzaam, ecologisch
en zelfvoorzienend mogelijk ontwikkeld.
Ze bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf
of voorziening; ze gaan ook zelf over de
wegen, waterhuishouding en openbare
ruimte. Een deel van hun kavel is bestemd
voor duurzame stadslandbouw.

Almere Centrum
Het toonaangevende centrum van Almere is de perfecte bestemming voor een dagje
winkelen. Het ligt op steenworp afstand van het expoterrein en biedt vele kansen voor
een aanvullend programma voor bezoekers aan de expo. Er is keuze uit ruim 400 winkels. Niet voor niets is Almere Centrum uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland.
Je vindt er verschillende bijzondere en uitgebreide winkels van grote modenamen als
ZARA, Primark, Superdry, Pull & Bear en H&M maar ook speciaalzaken als KIKO Milano,
Amac en Jeans Centre. De Grote Markt en Restaurantplein Belfort zijn gezellige horecapleinen. Daarnaast is er een grote bioscoop, een theater aan het Weerwater en een
bijzondere bibliotheek. Het door internationale architecten, waaronder Rem Koolhaas,
ontworpen autovrije centrum ligt op slechts 20-30 minuten rijden van Amsterdam en het
Utrecht en biedt diverse parkeergarages met ruime plekken. Ook per trein is het centrum eenvoudig te bereiken. Het station ligt in het winkelgebied. Het centrum is 7 dagen
per week geopend.
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Architectuurmuseum in de open lucht
Almere wordt wel een architectuurmuseum in de openlucht genoemd. Niet alleen gebouwen als woontoren ‘Flores’ en Aeres Hogeschool op het expoterrein worden een must
see voor architectuurliefhebbers. In het centrum van Almere is architectuur van wereldberoemde namen op nog geen vierkante kilometer te bewonderen. In 1994 won OMA,
het bureau van toparchitect Rem Koolhaas, de prijsvraag die Almere had uitgeschreven
voor het ontwerp van een nieuw centrum voor de stad. Rem Koolhaas benaderde diverse spraakmakende architecten en bureaus, van wie wereldwijd ontwerpen zijn gebouwd. De verschillende onderdelen in zijn stedenbouwkundige masterplan werden
uitgewerkt door gerenommeerde namen als René van Zuuk, Herman Hertzberger, Cees
Dam, Sanaa, Claus & Kaan, Christian de Portzamparc, William Alsop en meer. Zo geniet
OMA wereldwijd aanzien voor iconen als het CCTV gebouw in Beijing, China. De Britse
architect William Alsop, ontwerper van het Urban Entertainment Center, ontwierp ook
het Ontario College of Art and Design in Toronto. Architect van het eerste uur René van
Zuuk, verantwoordelijk voor meerdere beeldbepalende ontwerpen in Almere Centrum en
zelf bewoner van de stad, tekende ook voor het gebouw van architectuurcentrum Arcam
in Amsterdam. En zo zijn er meer voorbeelden, van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk, tot in Ethiopië en Indonesië, die illustreren hoe bijzonder het aanbod op deze
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ene vierkante kilometer is. Dit maakt Almere Centrum een ideale bestemming voor liefhebbers van design en architectuur.

Niet alleen Almere Centrum, maar ook in andere stadsdelen staan bijzondere gebouwen
en wijken. Architectuurliefhebbers van over de hele wereld weten de weg naar de jonge
stad dan ook goed te vinden. In de Eilandenbuurt in Almere Buiten staat het bijzondere
project ‘Gewild wonen’, onderdeel van de Bouwexpo, met stoere huizen vol karakter.
In de Regenboogbuurt staan de Rode Donders, ontworpen door Liesbeth van der Pol.
Als schaap heb je het bijzonder goed getroffen in de Schaapskooi in het Vroege Vogelbos. Dit ontwerp won op het World Architecture Festival de eerste plek in de categorie
‘Pleasure’. Almere kent drie experimentele wijken die het resultaat zijn van een ontwerpwedstrijd. De Fantasie werd in 1982 gebouwd. De architecten hoefden geen rekening
te houden met bouwvoorschriften of andere belemmeringen. Bij de Noorderplassen vind
je De Realiteit en De Eenvoud. De inventieve oplossingen op het gebied van energiebesparing, prijsbeheersing en recycling, die hier zijn gevonden, zijn nog volkomen actueel.
Almere blijft ook de komende jaren nog in ontwikkeling en architecten laten zich graag
inspireren tot ontwerpen voor de New Town.
Volle evenementenkalender
In Almere vinden jaarlijks ruim 200 evenementen plaats. Voor eigen inwoners, bezoekers
van buiten de stad en internationale bezoeker(s) is er een grote diversiteit aan festivals
en evenementen. Van sportevenementen tot muziekfestivals, duurzame evenementen,
kermissen, kunstzinnige en culturele evenementen, buurtevenementen en nationale
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feesten…’het kan in Almere’. De centrale ligging van de stad in combinatie met de
uitstekende bereikbaarheid, de aanwezige ruimte, veel geschikte locaties als gezellige
stadspleinen, groene buitengebieden en waterrijke hotspots maken Almere tot een aantrekkelijke evenementenstad. Ook Floriade Expo 2022 is een schitterend voorbeeld van
een iconisch evenement met internationale uitstraling voor deze stad.
Meer info:
Rechtenvrije foto’s: https://we.tl/t-MiQpVXpLDd
www.visitalmere.com
www.almerecentrum.nl
hetkaninalmere.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Liesbeth Hollander
l.hollander@almere-citymarketing.nl
+31 36 548 50 43

Leon Visser
l.visser@almere-citymarketing.nl
+31 36 203 02 82
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