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ACTIVITEITEN

Wandeling Europakwartier 
Verzamelpunt: Het Klokhuis, Dettifosspad 7 
zo 14.00 uur (duur 90 min.)
Al wandelend door het Europakwartier neemt een 
stadsgids je mee door straten die vernoemd zijn naar 
Europese landen. Ontdek welke Europese referenties je 
kunt zien in de architectuur. 

Terug naar het begin
Verzamelpunt: Marktstraat, Almere Haven
za & zo 10.00 – 17.00 uur
www.polderblik.nl
Aan de hand van tekeningen, foto’s en maquettes wordt 
ingegaan op de ideeën die aan de nieuwe stad ten 
grondslag lagen en welke veranderingen Almere Haven 
heeft ondergaan. Op zondag vertellen de ontwerpers 
van het eerste uur wat hen bij het ontwerp van de eerste 
stadskern voor ogen stond.

Wandeling Almere Haven
Verzamelpunt: Marktstraat, Almere Haven
za 13.00 uur, 15.00 uur & zo 11.00 uur (duur 90 min)
www.polderblik.nl
De ontwerpers, architectuurhistorici en bewoners van 
Almere Haven-Centrum en de Schoolwerf nemen u mee 
en vertellen meer over de opzet en historie en laten de 
meest bijzondere plekken zien. 
 
Het Carillon van de Lichtboogtoren 
Klokkeluiderstraat 10
za 10.00 – 12.00, 14.00-16.00 uur
De twee stadsbeiaardiers van Almere spelen Europese 
deuntjes op het carillon van de Lichtboogtoren. Voor wie 
de 91 treden wil beklimmen, is het mogelijk het instru-
ment te bewonderen. 

Wandeling Stadshart
Verzamelpunt: centrale hal Stadhuis, Stadhuisplein 1
za 14.00 uur (duur 90 min)
Zie innovatieve architectuur, traditionele en spectaculai-
re gebouwen en eenvoudige woningen. Het is het werk 
van internationaal befaamde Europese architecten naast 
dat van onbekende Nederlandse bouwers.  

BOT
Von Draisweg 15
za & zo 10.00 – 17.00 uur
De stichting tot Behoud van Oude Technieken, kortweg 
BOT, zal diverse landbouwmachines in werking demon-
streren. Daarnaast zijn oldtimers te zien, worden er 
poffertjes gebakken en kan er gesprongen worden op 
een springkussen. 

Regenboogbuurt
Het Spectrum, Regenboogweg 47
za 11.00 - 16.00 uur & zo 12.00 - 16.00 uur
www.regenboogbuurt.nl
De huizen in de Regenboogbuurt hebben alle kleuren 
van de regenboog en ook de namen van de straten zijn 
gekleurd. Elk heel uur is er een rondleiding door de 
buurt en voor kinderen zijn er workshops over kleur en 
architectuur.

OPEN MONUMENTENDAG ALMERE

Maak kennis met het cultureel erfgoed van Almere! 
Tijdens Open Monumentendag Almere, in het week-
end van 8 en 9 september, staat het thema In Europa 
centraal. 16 bijzondere locaties openen gratis de 
deuren voor publiek en er zijn tal van activiteiten voor 
jong en oud. Op elke locatie staan vrijwilligers voor u 
klaar om alles te vertellen over de bijzondere plekken 
in onze jonge stad. 

Toegang tot de gebouwen en de activiteiten is gratis 
en aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie 
op www.almere.nl/openmonumentendag.

Let op! 8 en 9 september vindt ook de Challenge Am-
sterdam-Almere plaats. Hierdoor zijn sommige wegen 
afgesloten. Kijk op www.challenge-almere.com voor 
meer informatie.

Centraal informatiepunt
Erfgoedhuis Almere
Baltimoreplein 112
za & zo 10.00 - 17.00 uur
www.almere.nl/erfgoedhuis
In Erfgoedhuis Almere staat het cultureel erfgoed 
van Almere centraal. Tijdens Open Monumentendag 
Almere kunt u hier terecht voor algemene informatie 
over het evenement.
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Casa Mirador
Stopperknoop 46 
zo 10.00 – 17.00 uur
Het werk van Antoni Gaudí diende als voorbeeld voor de 
vormgeving van deze B&B. Casa Mirador betekent ‘huis met 
uitzicht’: je ziet Marken en Amsterdam liggen.
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The Jewel
Stadhuisplein 50-89
za & zo 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur
www.ymere.nl
Bovenop de winkels van het Stadshart Almere schuilt een 
hofje met stadswoningen. Omsloten door glinsterende glas-
platen staan 38 huizen in het groen naar ontwerp van David 
Chipperfield. Bezoek The Jewel onder begeleiding van een 
gids.
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 Deze locatie is rolstoeltoegankelijk

 In dit gebouw kunt u iets te eten of drinken kopen

 Tip voor kinderen

Een Oost-Duits huis 
De Eenvoud 6
za & zo 10.00 – 17.00 uur
Een voormalig Oost-Duits huisje uit de jaren vijftig, nage-
bouwd op basis van de originele bouwtekeningen en aange-
past aan de eisen van deze tijd. 
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GateWay Diner 
Beatrixpromenade 7, Beatrixpark
za & zo 10.00 – 17.00 uur
www.gatewaydiner.nl
Deze authentieke diner uit 1941 werd in Amerika tot de jaren 
tachtig gebruikt. Vervolgens verhuisde het gebouw begin 
jaren negentig naar Engeland, waarna het via een tussen-
stop in Duitsland nu in Almere wordt gekoesterd.
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Polderland Garden of Love and Fire
Pampushavenweg , bereikbaar via de polderwegen 
za & zo 10.00 – 17.00 uur
www.landartflevoland.nl
Het kunstwerk van Daniel Libeskind verbindt door middel 
van kruisende lijnen drie steden met elkaar: Salamanca, 
Berlijn en Almere.
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De Groene Kathedraal
Kathedralenpad
za & zo 10.00 – 17.00 uur
www.landartflevoland.nl
Kunstenaar Marinus Boezem maakte een groene variant van 
de kathedraal van Reims. 178 populieren vormen samen de 
plattegrond.
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Waterkasteel De Kemphaan
Kemphaanpad 8-10
za & zo 10.00 – 15.00 uur
www.kemphaan.nl 
Een hedendaagse vertaling van een middeleeuws waterkas-
teel, inclusief sprookjesachtige fontein en slotgracht. 
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Stadhuis
Stadhuisplein 1
za & zo 10.00 – 17.00 uur
Vanuit de cirkelvormige raadzaal waaieren verschillende 
kantoorvleugels uit. Gebouwd in twee fases, wat te zien is in 
de architectuur. Elk heel uur is er een rondleiding door het 
vernieuwde interieur.  
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Landbouwschuur BOT
Von Draisweg 15
za & zo 10.00 – 17.00 uur
De voormalige materiaalschuur van de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (RIJP) stamt uit de pionierstijd van de 
Zuidelijke IJsselmeerpolders en is gebouwd rond 1971. Op 
dit moment is BOT in het gebouw gevestigd. Deze stichting 
zet zich in voor het behoud van oude technieken. 
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Woonschepen Escherpad
Escherpad 42, 48 en 60
za & zo 13.00 – 17.00 uur
www.zeldzaamheid.nl
Verschillende varende monumenten, schepen die gebouwd 
zijn als vrachtschip en een tweede leven hebben gekregen 
als woonschip, openen hun deuren voor publiek. Nederland 
heeft de grootste vloot varend erfgoed ter wereld. 
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De Oostvaarders
Oostvaardersbosplaats 1
za & zo 10.00 – 17.00 uur
www.stadennatuur.nl 
In dit markante gebouw kom je alles te weten over De Oost-
vaardersplassen en de bijzondere diersoorten die er leven.
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Het Kasteel
Saturnussingel 500
za & zo 10.00 – 17.00 uur
In het Homeruskwartier staat een modern kasteel. 
Kantelen bekronen het met slotgracht omgeven zelfbouw-
huis. Ook in het interieur is de kasteelsfeer doorgevoerd. 
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Het Klokhuis
Dettifosspad 7 
za & zo 10.00 – 17.00 uur
www.stadennatuur.nl 
Het Klokhuis is helemaal ontworpen door kinderen. Deze 
grote roze taart op palen heeft ook een uniek interieur en 
een glijbaan als uitgang.
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Schaapskooi 
Muiderweg 8
za & zo 10.00 – 17.00 uur 
www.stadennatuur.nl
De Schaapskooi won in 2008 de eerste prijs op het World 
Architecture Festival en is de thuishaven voor de schaaps-
kudde van Stad & Natuur en de Almeerse Wolunie. 
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Polderblik
De Realiteit 7
zo 10.00 - 17.00 uur
www.polderblik.nl
Polderblik is een werk van Teun Koolhaas waar aluminium, 
staal, glas, spankabels en hout perfect met elkaar in ver-
houding zijn. De Realiteit werd gebouwd als tijdelijk project.
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De Bivak
Meentweg 2
zo 10.00 - 17.00 uur
www.vtv-waterland.nl
De eerste bewoners van Almere woonden in tijdelijke 
huizen. De acht huizen werden aangeduid als ‘Het Bivak’ 
en stonden op de plek waar later het centrum van Almere 
Haven zou komen. Dit is het enige overgebleven huis.
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OPEN MONUMENTENDAG
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ALMERE POORT

ALMERE HAVEN
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STEMPEL
ACTIE

Bezoek drie locaties en/
of activiteiten en wissel 
een gevulde stempel-
kaart in bij Waterkas-
teel De Kemphaan 
in ruil voor een 
kasteelgebakje.
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