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impressie tapijt van tuinen
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VOORWOORD

Van ambitie naar realisatie
De Floriade in 2022 en de woonwijk daarna laten zien waar Almere voor staat en voor gaat. Almere als groene en gezonde stad, 
een stad die schone energie produceert, een stad die circulair is en waar afval wordt omgezet in grondstof en waar grondstoffen 
worden ingezet als bouwstof. Een stad die gezond voedsel en zuiver water produceert, een stad die rijk is aan bomen, planten, 
dieren en mensen. Almere, de expo in 2022 en de woonwijk tonen oplossingen voor de uitdagingen waar de stad van de 
toekomst voor staat. Almere is daarmee een voorbeeld voor alle steden van de wereld. Dat zijn onze Almeerse ambities, maar 
ook die van de Nederlandse tuinbouwraad, van onze samenwerkingspartner Amvest en van de provincie en het rijk. We doen 
dit namelijk samen.
 
De Floriade gaat extra levendigheid en werkgelegenheid opleveren voor Almeerse ondernemers. Dankzij de Floriade komen 350 
mensen die nu in de bijstand zitten structureel aan het werk. Mede dankzij de Floriade wordt de stad opgeknapt; denk aan de 
verbreding van de A6, het opknappen van het Rondje Weerwater, het verbeteren van de Esplanade, de grondige verbouwing 
van het stationsgebied in het stadscentrum en de aanleg van de Groene Loper tussen dat station en de Esplanade. Ambities die 
al in gang zijn gezet richting uitvoering.
 
De Floriadewijk wordt een groene, autoluwe en geluidsluwe stadswijk. Een wijk waar energie wordt opgewekt en waar circulariteit 
en innovatie centraal staan. Een inclusieve wijk die een aanvulling en verbetering wordt van de stad. Want dat is een van 
de bijzondere aspecten aan deze Floriade. Het wordt een groene verrijking van Almere en daarmee wordt de Floriade een 
evenement en wijk voor alle Almeerders. 
 
Het Definitief Ontwikkelingsplan is opgesteld om de genoemde ambities verder te concretiseren en te realiseren. Gemeente 
Almere en Amvest hebben die de afgelopen maanden verder vertaald in het voorliggende Definitief Ontwikkelingsplan. Het plan 
biedt een kader voor de volgende stappen in de gebiedsontwikkeling. Want ambities zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het om 
waarmaken. Wij zijn samen met Amvest klaar voor de realisatie van de groene stad van de toekomst. En ik haal de slogan die 
past bij het lef van en de trots op onze mooie stad daarvoor graag van stal: Het kan in Almere!
 
Loes Ypma
Wethouder Floriade, Wonen/Zorg
Gemeente Almere
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impressie bouwvolumes Floriade stadswijk
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Inleiding
• Het Definitief Ontwikkelingsplan Floriade is een verdere 

uitwerking van het concept Ontwikkelingsplan Floriade. 
Het heeft voor de gemeente vier doelen:

• De belofte van het aangekondigde definitieve 
Ontwikkelingsplan Floriade inlossen, dat in samenwerking 
met beoogd samenwerkingspartner Amvest is opgesteld;

• De gemeenteraad te informeren over de uitwerking die 
Amvest en gemeente Almere voor ogen hebben voor de 
gebiedsontwikkeling ten behoeve van de Floriade wijk en 
in aanloop naar het Floriade evenement en de raad een 
aantal keuzes voor te leggen;

• De afronding van de aanbestedingsprocedure die moet 
leiden tot een ontwikkelingsovereenkomst met Amvest;

• Een kader te bieden waarmee na instemming 
van de gemeenteraad tot de uitvoering van de 
gebiedsontwikkeling van de Floriade kan worden 
overgegaan. 

Definitief Ontwikkelingsplan Floriade
Als gastheer voor de hele wereld is Almere een proeftuin om 
samen met anderen aan oplossingen voor een duurzame 
stedelijke ontwikkeling te werken. De Floriade laat zien waar 
Almere voor staat en voor gaat: een groene en gezonde stad. 
Een stad die schone energie produceert. Een stad die circulair 
is: die afval omzet in grondstof en waar grondstoffen worden 
ingezet als bouwstof. Een stad die gezond voedsel en zuiver 
water produceert; een rijkdom heeft aan bomen, planten, dieren 
en mensen om van te genieten. De Floriade toont oplossingen 
voor de uitdagingen waar de stad van de toekomst voor staat. 
Almere is daarmee een voorbeeld voor alle steden van de wereld. 

De lat ligt hoog. Samenwerking met partners die de 
ambities delen is cruciaal. Gemeente Almere heeft in de 
aanbestedingsprocedure ‘Samenwerkingspartner Floriade’ in mei 
2018 Amvest geselecteerd als beoogd samenwerkingspartner. 
De inschrijving van Amvest sloot aan en ging op onderdelen 
verder dan de uitvraag van de gemeente. Gemeente Almere 
en Amvest hebben de afgelopen maanden hun ambities 
vertaald in het voorliggende Definitief Ontwikkelingsplan, dat 
een ambitieus kader biedt voor de volgende stappen in de 
gebiedsontwikkeling.

De Floriade biedt in Almere en Flevoland de komende jaren 
een ‘Living Lab’ dat gericht is op versnelling van opschaalbare 
en exporteerbare innovaties voor de groene groei van steden. 
Innovaties zijn bijvoorbeeld oplossingen voor lucht- en 
geluidskwaliteit rondom snelwegen, energietransitie, kansen van 
digitalisering van ruimtelijke ontwikkeling, circulaire systemen 
voor voedselproductie in de stad, nieuwe mobiliteitsconcepten, 
klimaatbestendig buitendijks wonen en recreëren, circulair en 
biobased bouwen en renoveren.

SAMENVATTING
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Omdat Almere als Garden City is opgezet heeft het een innige 
harmonie tussen stad en natuur. Een belangrijke drijfveer van de 
Floriade is dat deze twee, stad en natuur, tot in de haarvaten van 
het evenement en de stadswijk met elkaar worden verbonden: 
de groene stad. Onderdeel hiervan is dat het bestaande groen 
zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in de plannen. Streven 
voor het evenement en de stadswijk is het bereiken van een 
(deels nieuwe) rijkdom aan plant en dier. Dit wordt onder meer 
gerealiseerd door het arboretum. Het arboretum wordt gevormd 
door een vier meter rand rondom elke kavel. Het arboretum is 
een plantenbibliotheek die alle kennis over planten en tuinbouw 
toont en dat van A tot Z uitgevoerd wordt. Door de collectie 
systematisch te tonen ontstaat een ‘naslagwerk’ met blijvende 
betekenis. De plantencollectie vorm de basis voor de verdere 
programmering en bebouwing tijdens het evenement Floriade 
en de stadswijk Floriade.

Het plangebied is, met inbegrip van de A6 ongeveer 60ha 
groot. Deze ontwikkellocatie ligt midden in de stad en is per 
openbaar vervoer en auto goed bereikbaar. Het Floriadegebied 
krijgt een moderne, frisse en groene uitstraling die groen, licht, 
lucht en ruimte brengt in een stedelijk gebied. De pleinen en 
parken vormen de parels in het plangebied. Hier kan iedereen 
de kwaliteit en het groene karakter van het Floriadegebied zien 
en beleven. De straten krijgen een groen maar rustig karakter 
zodat het uitbundige karakter van het arboretum goed tot zijn 
recht komt. Ook de bruggen over het water hebben een rustige 
uitstraling. De verlichting is dynamisch, zodat lichtbeeld levendig 
is wanneer het mag en rustiger is wanneer dat moet. 

In de kavelpaspoorten, die eind 2018 in beschikbaar zijn, staan 
richtlijnen voor alle te bebouwen en in te richten kavels. Dit 
is zowel voor het vastgoed van het evenement als voor het 
vastgoed van de stadswijk. Een van de richtlijnen is dat de 

gebouwen met minimale middelen van functie kunnen wisselen. 
Voor de toepassing van bouwmaterialen is circulair gebruik een 
belangrijke insteek.

De ambitie is dat het een inclusieve wijk wordt, zowel voor 
mensen met een beperking als een beperkt budget, en dat er 
bevolkingsgroepen gaan wonen die voorheen minder in Almere 
waren geïnteresseerd. Selling points zijn vooral het groene 
karakter, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
en de goede bereikbaarheid van het gebied. Het is volgens 
markconsultatie mogelijk om meer vrije sector huurwoningen 
aan te bieden dan nu in het programma staat. 

De bouw van de stadswijk start niet na het evenement, 
maar zodra het Chw bestemmingsplan uitvoerbaar is (naar 
verwachting eerste kwartaal 2019) en als de benodigde gronden 
beschikbaar zijn. Zo worden stadswijk en evenement met elkaar 
geïntegreerd. Na afloop van de expo zullen de paviljoens zo 
veel mogelijk behouden blijven en een nieuwe bestemming in 
de stadswijk krijgen.

Het Floriadegebied is een levend laboratorium, een showcase 
van de Growing Green Cities. Er wordt gewerkt met een 
ambitieus basis scenario waar bovenop nog ambitieuzere 
innovatieve maatregelen kunnen komen. Bij de uitwerking van 
het Definitief Ontwikkelingsplan zal blijken welke (onderdelen) 
van deze extra maatregelen gerealiseerd kunnen worden. 
Omdat we nog niet weten waar we precies naar toe gaan in onze 
circulaire samenleving, is het van belang dat we als overheid niet 
alles gaan voorschrijven. Het Floriade terrein zal door het groene 
stad arboretum tot in lengte van dagen herkenbaar zijn als de 
plek waar ooit de Floriade heeft plaatsgevonden. Daarnaast is 
het een katalysator voor heel Almere wat betreft vergroening en 
duurzaamheid.
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Voor de meeste bestaande elementen als het pioniersbos 
(blijft grotendeels behouden) zijn reeds plannen hoe dat in 
het gebied te verwerken. Een jachthaven blijft conform het 
bestemmingsplan op nader af te stemmen wijze onderdeel 
van het integrale ontwikkelingsplan. Voor de uitkijktoren bij de 
boulevard is dat nog niet het geval, er zijn twee scenario’s. Die 
zijn: inpassen of een prijsvraag/challenge uitzetten voor een 
mogelijk andere functie of locatie. Hiervoor is het voornemen 
een ideeënprijsvraag te organiseren.

Na dit Definitief Ontwikkelingsplan zal het gebied de 
realisatiefase ingaan.

impressie Growing Green
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De Floriade is de groene tegenhanger van het stadscentrum
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1.1 Algemeen
De gemeente Almere organiseert in samenwerking met 
de Floriade Almere 2022 BV, de provincie Flevoland, 
de Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de 
Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereld-
tuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green 
Cities. De gemeente Almere heeft Amvest geselecteerd als 
beoogd samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling.

De Floriade laat zien waar Almere voor staat en voor gaat: 
een groene en gezonde stad. Een stad die schone energie 
produceert. Een stad die circulair is: die afval omzet in 
grondstof en waar grondstoffen worden ingezet als bouwstof. 
Een stad die gezond voedsel en zuiver water produceert; 
een rijkdom heeft aan bomen, planten, dieren en mensen 
om van te genieten. De Floriade toont oplossingen voor de 
uitdagingen waar de stad van de toekomst voor staat. Almere 
is daarmee een voorbeeld voor alle steden van de wereld. De 
Floriade biedt in Almere en Flevoland de komende jaren een 
‘living lab’ dat gericht is op versnelling van opschaalbare en 
exporteerbare innovaties voor de groene groei van steden. 
Innovaties zijn bijvoorbeeld oplossingen voor lucht- en 
geluidskwaliteit en externe veiligheid rondom snelwegen, 
energietransitie, kansen van digitalisering van ruimtelijke 
ontwikkeling, circulaire systemen voor voedselproductie 
in de stad, nieuwe mobiliteitsconcepten, klimaatbestendig 
buitendijks wonen en recreëren, circulair en biobased bouwen 
en renoveren.

Met de Floriade 2022 organiseert Almere een 
wereldtentoonstelling die de stad een economische impuls 
oplevert. Nieuwe bedrijven en kennisinstellingen vestigen zich 
in Almere, de stad die met haar groene karakter in 2022 en 
daarna in de internationale spotlights staat. Ruim 2 miljoen 
bezoekers laten zich inspireren door de ecowijk, waar de 
innovaties van de toekomst getoond worden. Na afloop groeit 
op het terrein van de Floriade de ‘duurzaamste stadswijk 
van de wereld’ verder. Bij de inrichting van het terrein wordt 
hiermee al rekening gehouden, zodat na afloop van de expo 
paviljoens zo veel mogelijk behouden blijven en een nieuwe 
bestemming krijgen.

Als gastheer voor de hele wereld is Almere een proeftuin om 
samen met anderen aan oplossingen voor een duurzame 
stedelijke ontwikkeling te werken. Dit sluit aan bij de pionierszin 
die in het DNA van de stad besloten ligt. Het evenement en de 
stadswijk Floriade komen in het hart van de Almere, gelegen 
aan het Weerwater met zicht op het stadscentrum, vormen 
de groene tegenhanger van het stadscentrum en combineren 
het beste van twee werelden. Enerzijds de innovaties 
in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van 
voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds 
het hierboven benoemde doel van Almere om een groene en 
gezonde stad te zijn.

1. INLEIDING
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proefverkaveling
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1.2 Doel en status Concept Ontwikkelingsplan
In 2015 zijn de ambities van het Bidbook vertaald in het 
Masterplan Floriade Almere 2022. Hierin zijn de hoofdlijnen 
en randvoorwaarden vastgelegd om tot een succesvol 
evenement te komen en een vooruitstrevende stadswijk 
daarna. In juni 2017 heeft de raad de Gebiedsvisie Floriade 
vastgesteld en de uitgangspunten uit de gebiedsvisie hebben 
een vertaling gekregen in het Chw bestemmingsplan Almere 
Centrum Weerwater – Floriade, dat in juli 2017door de raad 
is vastgesteld. Het Concept Ontwikkelingsplan Floriade 
Stadswijk is weer een verder uitwerking van de gebiedsvisie 
en het bestemmingsplan. 
De gemeenteraad heeft in februari 2018 ingestemd met de 
uitgangspunten van het Concept Ontwikkelingsplan en mede 
op basis hiervan is een aanbesteding in gang gezet. Het 
Definitief Ontwikkelingsplan Floriade is daar het resultaat 
van: samen met beoogd samenwerkingspartner Amvest is het 
concept Ontwikkelingsplan aangescherpt tot het definitief 
Ontwikkelingsplan.
 
Het doel van het Definitief Ontwikkelingsplan is voor de 
gemeente vierledig:
• De belofte van het aangekondigde definitieve 

Ontwikkelingsplan Floriade inlossen, dat in samenwerking 
met beoogd samenwerkingspartner Amvest is opgesteld;

• De gemeenteraad te informeren over de uitwerking die 
Amvest en gemeente Almere voor ogen hebben voor de 
gebiedsontwikkeling ten behoeve van de Floriade wijk en 
in aanloop naar het Floriade evenement en de raad een 
aantal keuzes voor te leggen;

• De afronding van de aanbestedingsprocedure die moet 
leiden tot een ontwikkelingsovereenkomst met Amvest; 

• Een kader te bieden waarmee na instemming 
van de gemeenteraad tot de uitvoering van de 
gebiedsontwikkeling van de Floriade kan worden 
overgegaan. 

Daarnaast zijn in het Definitief Ontwikkelingsplan de inzichten 
van de beoogd samenwerkingspartner Amvest ten aanzien 
van innovaties, energie en proeftuin Floriade verwerkt. . 
Er wordt gewerkt met een ambitieus basis scenario waar 
bovenop nog ambitieuzere innovatieve maatregelen kunnen 
komen. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwikkelingsplan 
zal blijken welke (onderdelen) van deze extra maatregelen 
gerealiseerd kunnen worden. Het Definitief Ontwikkelingsplan 
is zoals elk ontwikkelingsplan binnen de gemeente Almere 
een proefverkaveling en biedt inzicht in de verschillende 
oplossingen, die op hun merites en financiële consequenties 
beoordeeld zijn. Na dit ontwikkelingsplan zal het gebied in 
verkavelingsplannen en inrichtingsplannen verder worden 
uitgewerkt, zodat met de uitvoering  gestart kan worden.

Voor de economische paragraaf is een financiële bijsluiter 
gemaakt. Daarnaast is een beeldkwaliteitsparagraaf 
geïntegreerd en zijn gebiedsgerichte criteria geformuleerd die 
in de kavelpaspoorten verwerkt zullen worden en daarmee de 
beoordelingsgrondslag vormen de ontwerpen op kavelniveau.  
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impressie bijzondere woningtypen
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1.3 Leeswijzer
De gehele Floriade ontwikkeling bestaat uit diverse sporen, 
zoals het evenement, de stadswijk, de Making of en het 
Floriade Werkbedrijf. Dit Definitief Ontwikkelingsplan beschrijft 
de ruimtelijk functionele kaders voor de stadswijk, waar de 
expo een belangrijke tussenstap in is. Met de bijbehorende 
grondexploitatie is het Definitief Ontwikkelingsplan een 
belangrijke pijler voor de gebiedsontwikkeling. De overige 
sporen worden in andere documenten verder uitgewerkt en 
toegelicht.

De Making of de Floriade is de route naar het evenement en 
de stadswijk en een katalysator voor heel Almere wat betreft 
duurzaamheid en vergroening. De komende jaren werken we 
ook met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
andere overheden en kennisinstellingen vanuit de Making of 
Floriade aan een groen en gezond Almere. 

Het Floriade Werkbedrijf is een unieke samenwerking tussen de 
gemeente Almere, het UWV en Randstad om zoveel mogelijk 
mensen via de Floriade te bemiddelen naar werk. Werken in de 
aanloop naar en tijdens de Floriade is niet het einddoel, maar de 
versneller naar een definitieve uitstroom uit de uitkering. Ook 
de gebiedsontwikkeling zal haar steentje bijdragen aan deze 
doelstelling.

De inzet van de gemeente Almere is er op gericht dat exploitatie 
van een jachthaven vóór, tijdens en na de Floriade mogelijk 
moet blijven, passend binnen de voorziene gebiedsontwikkeling. 
Op de kaarten heeft de jachthaven een neutrale aanduiding 
gekregen omdat dit geen veranderende functie is; de huidige 
functie wordt hier gecontinueerd.  

Dit Definitief Ontwikkelingsplan start met een voorwoord en 
een samenvatting. Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 met 
een uitleg over het plangebied en beschrijft de ruimtelijke 
ordeningsaspecten die hier spelen. Daarna volgt het 
programma (hoofdstuk 3) en de belangrijkste thema’s voor 
de uitwerking (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 en 6 worden het 
stedenbouwkundige plan en het landschappelijke raamwerk 
toegelicht. Hierin komen aan de orde: de hoofdstructuur, de 
groenstructuur met het arboretum, het water, de openbare 
ruimte, situering van functies, mobiliteit, en de relatie tussen 
het evenement en de stadswijk. Hoofdstuk 7 gaat over hoe 
de Groene Stad thema’s in de stadswijk geïntegreerd worden. 
In hoofdstuk 8 wordt de ontwikkelingsstrategie uitgelegd en 
in hoofdstuk 9 volgt uitleg over het beheer van de stadswijk. 
En het afsluitende hoofdstuk 10 beschrijft de economische 
uitvoerbaarheid van het Ontwikkelingsplan.
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Nieuwe woon- en werkmilieus

Nieuwe OV-as: 
IJmeerlijn en Stichtselijn
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Concept GOP Almere Centrum WeerwaterConcept Structuurvisie Almere 2.0
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2.1 ruimtelijke context
De locatie van de Floriade op de zuidoever van het Weerwater 
is niet toevallig: de plek in het hart van de stad is een 
aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. De 
ontwikkeling van het gebied is tweeledig: de realisatie van de 
wereldtuinbouwtentoonstelling inclusief vastgoed enerzijds, 
en de totstandkoming van een groene en gezonde stadswijk 
anderzijds.

Het Floriadegebied ligt tegenover het stadscentrum. Het 
bestaat uit de zuidoever van het Weerwater, Utopia, het 
Weerwatereiland en Waterhout en loopt door tot aan de 
overzijde van de A6. Het plangebied is, met inbegrip van de 
A6, ca. 60 ha groot. Het wordt begrensd door de Boulevard: 
het carré om de Floriade heen. De delen die buiten het 
carré vallen behoren wel tot het Floriadegebied conform 
bijlage I-6 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeente Almere en Almere Floriade 2022 BV, maar niet 
tot de gebiedsontwikkeling, met uitzondering van de 60 
waterwoningen aan de westzijde van de Boulevard. 

De plannen voor de zuidelijke oever van het Weerwater – 
waar het Floriadegebied onderdeel van is – zijn een gevolg 
van de verstedelijkingsafspraken tussen Almere en het Rijk. 
Deze afspraken over een geleidelijke groei van de stad, 
komen terug in De Almere Principles uit 2008 en de Concept 
Structuurvisie Almere 2.0 uit 2009. De structuurvisie handhaaft 
de meerkernige opzet en plaatst grote projecten in een 
langgerekte zone van west naar oost, dwars door de stad. Een 
van de belangrijke ontwikkelingsgebieden is de zuidoever van 
het Weerwater, waar mogelijkheden liggen voor werklocaties 
en nieuwe woonmilieus – een bijzonder centrumgebied  

met een mix van functies die bijdragen aan de regionale 
betekenis van Almere. Hiermee krijgt het stadscentrum 
een uitbreiding tot over het Weerwater, dat dan als ‘blauw’ 
park fungeert. Deze ideeën zijn uitgewerkt in het Concept 
Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater. Dit 
alles hangt nauw samen met de verbreding van de A6 – die ter 
hoogte van het Weerwater op maaiveld (dus verlaagd) wordt 
aangelegd en voorzien van drie viaducten. Daardoor wordt 
de zuidoever nog interessanter: een ontwikkellocatie midden 
in de stad die per openbaar vervoer en auto uitstekend 
bereikbaar is. In het landschapsplan voor de verbrede A6 is al 
ingespeeld op de komst van de Floriade. De viaducten hebben 
een belangrijke verbindingsfunctie, de brede geluidswallen 
bieden ruimte aan tentoonstellingsonderdelen.

2. RuIMTELIJK KADER
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Plangrens
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2.2 Juridische context
Het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – 
Floriade is op 20 juli 2017 door de raad vastgesteld. De twee 
belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan zijn de 
‘verbeelding’, een kaart waarop voor alle gronden de functie 
is ingetekend, en de ‘regels’. Deze regels schrijven voor elke 
bestemming de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor. 

Het bestemmingsplan maakt het evenement Floriade 
mogelijk, zowel de wereldtuinbouwtentoonstelling in 
2022 als de stadswijk die op de zuidelijke oever van het 
Weerwater zal verrijzen. Het Floriadegebied is onderdeel van 
de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater. Almere 
Centrum Weerwater omvat naast het Floriadegebied ook de 
gebieden Kasteellocatie en omgeving, De Steiger Noord en 
Zuid en de toekomstige Schakelwijk. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra 
mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam 
Chw bestemmingsplan. Almere Centrum Weerwater is in de 
Crisis- en herstelwet aangewezen als ontwikkelingsgebied. 
In een ontwikkelingsgebied wordt een duurzame ruimtelijke 
en economische ontwikkeling van een gebied nagestreefd 
in samenhang met een goede milieukwaliteit. Ook heeft 
het bestemmingsplan het karakter van een Omgevingsplan, 
waardoor het als proefproject dient voor de Omgevingswet 
die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

Voor het bestemmingsplan is in een milieueffectrapport 
onderzoek gedaan naar de milieueffecten van drie situaties:
• de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022;
• de Floriade Stadswijk (na 2022);
• de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater 

(2030).

In het milieueffectrapport zijn de bestaande toestand van 
het milieu, de te verwachten autonome ontwikkeling van dat 
milieu en de gevolgen van de drie situaties voor het milieu 
beschreven. De uitkomsten van het milieueffectrapport 
zijn verwerkt in de regels en de verbeelding van het 
bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is te raadplegen via:  
h t t p : / / w w w. r u i m te l i j ke p l a n n e n . n l / w e b - ro o / ro o /
b e s te m m i n g s p l a n n e n _ p ? p l a n i d n = N L . I M RO. 0 0 3 4 .
OP1HS2NW01-vg01 

Als onderdeel van Chw bestemmingsplan Almere 
Centrum Weerwater – Floriade is in het bijbehorende 
milieueffectrapport onderzoek gedaan (voor zowel het 
evenement als Floriadewijk) naar de invloed van externe 
veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en het nabijgelegen Tennet-
hoogspanningtracé op een aantal inrichtingsvarianten. De 
uitkomsten van het milieueffectrapport zijn verwerkt in de 
regels en de verbeelding van het bestemmingsplan.  

Momenteel speelt bij de Raad van State een laatste deel in 
de beroepsprocedure, een zogenoemde bestuurlijke lus, 
rond het definitieve bestemmingsplan. Naar verwachting is 
dat Chw bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019 
onherroepelijk. 
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impressie bouwvolumes Floriade stadswijk



13

2.3 uitwerkingsopgave geluid
Uit de MER-rapportage kwam naar voren dat de verdubbeling 
van de A6 geluidsproblemen teweegbrengt bij de 
toekomstige gebiedsontwikkeling van de Floriadewijk en 
dat dit effect heeft op de verblijfskwaliteit van het gebied. In 
het Concept Ontwikkelingsplan is in kaart gebracht hoe dit 
probleem opgelost zou kunnen worden en is ingezet op 2 
zaken: het verbeteren van bronmaatregelen (2laags ZOAB) 
en het opgetilde maaiveld op het Floriadeterrein als extra 
geluidsbuffer. In april 2018 heeft de raad reeds ingestemd 
met de aanleg van 2laags ZOAB. Hierover was in verband met 
de uitvoering van de werkzaamheden voor 1 mei 2018 een 
besluit nodig. Het bleek daarnaast van belang om een extra 
maatregel te nemen om de geluidsoverlast voor bewoners 
van met name de Filmwijk te beperken. Diffractoren zijn een 
innovatieve maatregel waarvan de mogelijkheden voor een 
pilot worden verkend met RWS. Doel is realisatie eind 2019, 
nadat Parkway6 de A6 heeft opgeleverd aan RWS. 
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huidige situatie uitkijktoren Utopia 
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2.4 Archeologie
Op 21 februari 2016 is de Nota Archeologische 
Monumentenzorg 2016 met de bijbehorende Archeologische 
Beleidskaart Almere (ABA) vastgesteld, waarbij minder 
gebieden dan voorheen werden vrijgesteld van archeologisch 
vooronderzoek. Ook het onderhavige plangebied was in de 
voorgaande beleidsperiode vrijgesteld. Omdat er ondertussen 
al met diverse partijen afspraken waren gemaakt over de 
ontwikkeling van het gebied, is het plangebied vanwege 
rechtszekerheid ook in het nieuwe beleid vrijgesteld. Deze 
vrijstelling is ook overgenomen in het bestemmingsplan.

2.5 Cultuurhistorie
In het plangebied zijn geen beschermde bouwkundige 
monumenten of stadsgezichten aangewezen. Op basis van 
de inventarisatie ‘Iconen van Almere’ (2016) hebben het 
Weerwater en het Weerwatereiland, als onderdeel van de 
oudste groenaanleg van Almere, cultuurhistorische waarde. 
Dit is echter niet vertaald in beschermende maatregelen. 

De oevers van het Weerwater zijn via zichtassen met elkaar 
verbonden. Vanuit het centrum gezien domineert het groen 
van het Weerwatereiland en Utopia als contrast met de 
stedelijke omgeving. Vanaf de A6 is er uitzicht op de skyline 
van het stadscentrum. 

Het Weerwatereiland en Utopia zijn ontstaan door het 
opnieuw afgraven van de drooggelegde zeekleibodem 
(‘weer water’) voor de ophoging van woonwijken in Almere 
Stad. De inrichting van het Weerwatereiland herinnert aan 
de vroege ontginningsperiode, waarin stadsdelen van elkaar 
gescheiden werden door de aanplant van bosgebieden. Bij die 
aanplant werd voor de ontwatering van de natte en onstabiele 

ondergrond gekozen om greppels te graven. De bomen 
werden op kleine terpjes geplaatst (rabatten genoemd) die 
nog steeds herkenbaar zijn in de structuur van de bodem.

De zogenaamde ‘Beginboom’ behoort tot de oudste bomen 
van Almere. Op 17 april 1972 zijn er op grote schaal bomen 
op kavel ´FZ 77´ geplant. Dit zijn de oudste bomen op de 
zeebodem van Almere, na die op het Werkeiland bij gemaal 
De Blocq van Kuffeler. De zogenaamde ‘Beginboom’ is toen 
ook aangeplant; waarschijnlijk met een boomplantmachine, 
want hij staat in een strakke rij bomen. Het is nu een mooie, 
grote eik (zie ook www.boomverhalen.nl). 

Het Weerwatereiland bevat verder historisch-geografische 
relicten die herinneren aan de tijd van voor het Weerwater. 
Aan de zuidzijde van het eiland is dit het zandlichaam van 
de Muiderweg. Ook loopt er nog een voormalig fietspad 
van west naar oost over het eiland. Op het noordelijk deel 
van het eiland Utopia ligt nog het zandcunet dat voor het 
oorspronkelijk geplande tracé A6 is aangelegd. 

Daarnaast is ook de Utopia Uitkijktoren een landmark. Deze 
Utopia Uitkijktoren is opgeleverd in 1996. De toren markeert 
de definitieve overdracht van het beheer van de stad, van 
de RIJP aan de gemeente. Architect Paul de Maar liet zich 
inspireren door de ontwikkeling van de stad. Bij het inmeten 
van het lege land na de drooglegging werden vaak torens van 
rioolpijpen gebouwd om beter locaties te kunnen bepalen. 
Ook de Utopia Uitkijktoren is daarom uit grote rioolpijpen 
opgebouwd.
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skyline stadscentrum
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2.6 Externe veiligheid
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de A6 aan de zuidzijde van 
het plangebied, heeft een impact op de gebiedsontwikkeling 
tot op een afstand van ca. 200 m. Ook liggen momenteel 
in het plangebied nog twee propaantanks. Bij de verdere 
gebiedsontwikkeling vormt externe veiligheid een 
aandachtspunt. Bij externe veiligheid gaat het in dit gebied 
over het beheersen van de risico’s die burgers lopen vanwege 
gebruik, opslag en transport van gevaarlijke grondstoffen 
zoals LPG en benzine. De term ‘externe’ veiligheid wordt 
gehanteerd omdat het risico van derden (de omgeving) hierin 
centraal staat.

Als onderdeel van de besluitvorming over het bestemmingsplan 
is verantwoording afgelegd over maximale hoogte van het 
kleine-kans-groot-gevolg risico. Door middel van drie zone’s 
naast de snelweg, zijn voorwaarden verbonden aan het verdere 
ontwerp en inrichting van de gebieden tot op een afstand van 
200 meter van de rand van de toekomstige ligging van de 
A6. Hiermee wordt gestuurd op een veilige leefomgeving voor 
de mensen die in de omgeving van deze risicobron, wonen, 
werken en recreëren.

2.7 Flora en Fauna
Bureau Eelerwoude heeft eind 2014 in opdracht van de 
gemeente Almere het Natuurplan Floriade opgesteld. Daarin 
is aangegeven welke (beschermde) soorten nu voorkomen 
in het gebied. In het Floriade gebied zijn geen beschermde 
plantsoorten aangetroffen, maar wel een aantal bijzondere 
dieren. Naast de Flora- en faunawet is ook getoetst op de 
Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en op de 
Ecologische Hoofdstructuur. Inmiddels zijn Flora- en faunawet, 
Boswet en Nbwet over gegaan in de Wet natuurbescherming.  

Dit heeft echter niet geleid tot een wezenlijk ander wettelijk 
kader zodat het Natuurplan nog past op de natuurwaarden en 
de daaruit voortvloeiende opgaven. Het Natuurplan is vooral 
op bescherming en beperking van schade gericht voor reeds 
aanwezige dier- en plantsoorten en behandelt niet de (nieuwe) 
natuurkansen die de ontwikkeling van het Floriadegebied 
biedt. Het Natuurplan legt wel de basis om aan de wettelijk 
vereisten met betrekking tot natuurbescherming te voldoen 
(de ‘ecologische ondergrens’) en voorkomt tevens dat 
wetgeving een blokkade kan vormen voor planontwikkeling en 
uitvoering. In het Natuurplan zijn maatregelen benoemd voor 
broedvogels, vleermuizen, bever en vissen. Vanzelfsprekend 
zullen ook andere plant- en diersoorten baat hebben bij deze 
maatregelen. 

In het collegeakkoord (2014) staat: “We worden een stad die 
een rijkdom heeft aan planten en dieren en groen om van 
te genieten.” Een dergelijke ambitie kan niet stoppen bij 
datgene wat de wetgever aan bescherming van plant, dier en 
natuurgebieden oplegt. Als alleen wordt voldaan aan wettelijke 
verplichtingen zal Almere hooguit een gelijke biodiversiteit en 
ecologie behouden.

Het streven voor het evenement Floriade en de stadswijk 
richt zich op het bereiken van een (deels nieuwe) rijkdom 
aan plant en dier. Daarbij zijn - zeker in dit stadium – 
systeemmaatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van 
waterkwaliteit en natuurlijke oevers) veel effectiever dan 
soort- en individugerichte maatregelen. Dat neemt niet weg 
dat soort- en individugerichte maatregelen een bijdrage 
kunnen leveren aan de biodiversiteit en vooral ook belangrijk 
zijn voor het zichtbaar maken daarvan.
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In het Floriadegebied ontstaat een woonwijk vóór en na het 
evenement. De (internationale) paviljoens zullen grotendeels 
bestaan uit gerealiseerd permanent vastgoed. De paviljoens, 
in de vorm van permanent vastgoed, zullen worden 
getransformeerd en er zullen nieuwe woningen bijgebouwd 
worden. De ambitie is een inclusieve wijk te maken, waarbij 
het groene karakter, de toegankelijkheid voor mensen 
met een beperking en/of een beperkt budget en de goede 
bereikbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. 

Het programma omvat volgens de gebiedsvisie en het 
Chw bestemmingsplan maximaal 600 woningen en 60 
waterwoningen, met als doel voor alle doelgroepen een 
toegankelijke inclusieve wijk te ontwikkelen. De verdeling 
naar woningtypen, prijsklassen, bijzondere kwaliteiten is in 
samenwerking met de beoogd samenwerkingspartner Amvest 
uitgewerkt en geoptimaliseerd in kosten en baten. De effecten 
van een andere differentiatie van het woningbouwprogramma 
in de Floriade Stadswijk zijn nader beschouwd. Tevens is 
de sociale kaart van de omliggende wijken beoordeeld. 
Stedenwijk en in mindere mate het Centrum hebben relatief al 
veel sociale woningbouw. Uit de samenwerking met de markt 
komt naar voren dat er kansen zijn voor een groter percentage 
vrije sector huur; 40% in plaats van 15%. 
Dit leidt tot de volgende onderverdeling van de 600 woningen: 
• 20% sociale huurwoningen 
• 40% vrije sector huurwoningen, waarvan 10% (60 

woningen) met maximale stichtingskosten die 
overeenkomen met de stichtingskosten van goedkope 
koopwoningen 

• 10% middeldure koopwoningen
• 30% dure koopwoningen 

3. PROGRAMMA
De ca. 47.000 m2 voorzieningen concentreert zich voornamelijk 
rondom de alleeën en in de zuidzone. Dit betekent dat rondom 
de alleeën een stedelijk programma komt met gebouwde 
parkeervoorzieningen. Het woningbouwprogramma 
is voornamelijk ten noorden van de noordelijke allee 
gesitueerd. Hoe dichter op de alleeën, hoe stedelijker ook het 
woningbouwprogramma is. Verder van de alleeën is sprake 
van een lagere woningdichtheid. 

Het parkeren zal grotendeels in gebouwde 
parkeervoorzieningen opgelost worden. Een belangrijk 
deel van deze parkeervoorzieningen zal zich aan de alleeën 
bevinden. 

Het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland en de 
Flevocampus van de Aeres Hogeschool zijn twee voorbeelden 
van voorzieningen die er gaan komen. Het Innovatiepaviljoen 
is naar alle waarschijnlijkheid het eerste nieuwe gebouw van 
de Floriade.
Verder valt bij voorzieningen te denken aan:
• een (zorg)hotel (ca. 180 kamers), 
• een markthal (totaal maximaal 2.000 m2), 
• horeca, 
• kinderopvang
• bedrijfsgebouwen met oa. Stadslandbouw, en 
• maximaal 25% kantoren.
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voorlopige integratie expo en stadswijk
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4.1 Van Floriade naar Stadswijk
In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtentoonstelling 
Floriade. Deze zevende editie van de Floriade verkent 
oplossingen en doet ontdekkingen die bijdragen aan de 
ontwikkeling van een duurzame stad. De wereldtentoonstelling 
laat zien wat een ‘groene stad’ behelst. Het gaat om Feeding 
the City – voedselproductie in en om de stad –, om Greening 
the City – groen als cruciaal onderdeel van een leefbare stad –, 
om Energizing the City, zoals gesloten kringlopen, het benutten 
van de omgeving voor energie en zelfvoorzienende systemen, 
energieproductie en Healthying the City – het streven naar 
algeheel welbevinden, sociale samenhang, gezond voedsel en 
nieuwe zorgconcepten.

In tegenstelling tot wat in het masterplan staat aangegeven 
start de stadswijk daarom niet na de wereldtentoonstelling, 
maar zijn het evenement en de stadswijk veel meer met elkaar 
geïntegreerd. De bouw van de stadswijk start daarmee niet 
na het evenement, maar zodra het Chw bestemmingsplan 
uitvoerbaar is (naar verwachting eerste kwartaal 2019) en naar 
gelang de benodigde gronden beschikbaar komen. 

Het Floriadegebied is een ‘levend laboratorium’ (living lab) waar 
nieuwe technologieën op het gebied van energie, water, afval, 
voedsel, mobiliteit continu worden onderzocht en toegepast. 
In de geest van die gedachte wordt de tentoonstelling Floriade 
een showcase van de Growing Green Cities. Gebouwen worden 
niet afgebroken, zijn circulair, kunnen wisselen van functie 
en/of zijn transformeerbaar. Tijdens het evenement dienen 
paviljoens als expogebouw voor een internationale stad of 
als dienstgebouw en zullen deze na het evenement wordt het 
getransformeerd tot woning of bedrijf. Dit betekent dat het  

4. hOOFDThEMA’S
 
vastgoed in het Floriadegebied flexibel te gebruiken moet zijn, 
zodat de transformatiekosten beperkt blijven. Dit betekent 
dat er slim ontworpen moet worden en dat de levensduur van 
de gebouwen lang dient te zijn. Het arboretum, de levende 
plantenbibliotheek, zal volledig in de stadswijk geïntegreerd 
zijn. Het Floriadegebied zal hierdoor tot in lengte van dagen 
herkenbaar zijn als ‘de plek waar ooit de Floriade heeft 
plaatsgevonden’, zoals de wereldtentoonstelling van 1889 
Parijs met de Eiffeltoren een identiteit heeft gegeven.



22

Een tapijt

neemt de bestaande hoogtes en bomen op

wordt over de locatie gedrapeerd

wordt bekleed met het groene stad arboretum

Opbouw Floriadeterrein in lagen
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4.2 Tapijt van Tuinen
Het Floriadegebied wordt ontwikkeld als een tapijt van zo’n 
200 tuinen, dat op de golven van de wind aan komt zweven, 
neerdaalt en zich – verfrommeld door de hoogteverschillen – 
nestelt op de zuidoever van het Weerwater. De drie kilometer 
lange publieke boulevard van 12,5 meter breed vormt het 
frame voor het Floriadegebied. Het carré is de onderlegger van 
een tweehonderdtal tuinen die samen een plantenbibliotheek 
vormen (het arboretum), waar de onderdelen van de 
tentoonstelling Floriade en de stadswijk Floriade hun plek 
vinden. 

Het tapijt van tuinen, met het arboretum, toont de rijkheid 
van de plantenwereld en laat zien hoe die plantenwereld 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mens en dier. 
Door de grote verwevenheid van het arboretum met de 
bebouwing komt de tuinstadgedachte die gebruikt is voor 
de opzet van Almere symbolisch samen met de wereld 
van de land en tuinbouwexpositie. Hier wordt de Tuinstad 
Almere doorontwikkeld naar een ware Groene Stad, waarin 
het gedachtegoed van Growing Green Cities maximaal tot 
uitdrukking komt.

Voor het golvende tapijt gebruiken we de in het 
gebied aanwezige natuurlijke hoogte verschillen. Deze 
hoogteverschillen worden gevormd door de eilanden in het 
water en natuurlijke accidentaties op de eilanden. De taluds 
bij de A6 vormen de grote hoogte verschillen. Het opgetilde 
maaiveld, dat ingezet wordt als geluidwerende maatregel, is 
een belangrijke gebouwde aanvulling op dit golvende terrein. 
Het tapijt van tuinen voegt zich naar deze hoogte verschillen 
en zo wordt het een waar tapijt van tuinen dat over de locatie 
gedrapeerd is.

bestaande bomen en beplanting worden behouden  
en verrijken de gekozen gridstructuur
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4.3 Bestaande kwaliteiten
De belangrijkste kwaliteiten voor het Floriadegebied zijn het 
groen, het water en de openbaar toegankelijke oevers. In het 
Masterplan werd het groen van de Floriade vooral ingevuld 
door het nieuw aan te leggen arboretum, maar na nadere 
analyse van het gebied is er bij het Concept Ontwikkelingsplan 
voor gekozen om niet integraal op te hogen, zodat de kwaliteit 
van het bestaande groen gehandhaafd blijft en integreert in de 
plannen. De wens van omwonenden om groen te behouden 
heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Het bestaande groen 
is van een grote kwaliteit (mooie volwassen bomen, divers 
assortiment en onderdeel van het plaatselijke ecosysteem), 
dat van essentieel belang zal blijken voor het houden van een 
goed evenement en van onvervangbare kwaliteit is voor de 
gebiedsontwikkeling erna. Deze lijn wordt in het Definitief 
Ontwikkelingsplan doorgezet en waar mogelijk versterkt.

Grote delen van het huidige pioniersbos op het 
Weerwatereiland blijven dan ook gehandhaafd. Door niet 
integraal maar partieel op te hogen (cunetten ter plekke van 
de wegen) ontstaat fysiek de mogelijkheid om bestaande grote 
bomen in te passen in de plannen voor het evenement en 
de stadswijk. Partiële ophoging is daarnaast een duurzamere 
manier van gebiedsontwikkeling dan integraal ophogen. Het 
bestaande maaiveld is uitgangspunt voor het ontwerp van de 
openbare ruimte en de afwatering van het gebied. Het A6-
gebied met de ontsluiting via de alleeën is het enige onderdeel 
binnen het Floriadegebied dat integraal opgehoogd wordt. De 
samenwerking met de samenwerkingspartner Amvest heeft 
een optimalisering van dit talud opgeleverd, dat het mogelijk 
maakt dat ook in het deelgebied Waterhout alle waardevolle 
bomen behouden kunnen blijven en ingepast kunnen worden.
Om ook de kwaliteit van het water en de (natuurvriendelijke)  

 
openbare oevers in het gebied zo optimaal mogelijk te 
benutten wordt er ook maar beperkt land gemaakt: alleen 
daar waar het echt functioneel nodig is. 

Naast het bestaande groen (als waardevol beoordeelde 
bomen) en water dat zoveel mogelijk ingepast wordt, 
passen we ook andere bestaande kwaliteiten van het gebied 
als de uitkijktoren, de abelenrij in de westelijke boulevard 
(vleermuizenroute), de boomhut en de beverburcht in de 
plannen in voor het evenement en de stadswijk. 
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4.4 Van Garden City naar Green City
Almere is een stad van vernieuwing. De verdere ontwikkeling 
van Almere borduurt voort op de bestaande kernwaarden en 
potenties van de stad. Almere is een stad met een gevarieerde 
bevolking en goede voorzieningen op het gebied van cultuur, 
onderwijs, sport en gezondheidszorg. Het is een geliefde plek 
om te wonen en een aantrekkelijke stad voor ondernemers en 
bedrijven om zich te vestigen. 

Almere bouwt voort op haar eigen kracht. De combinatie 
van stad en natuur heeft geleid tot een unieke en bestendige 
mix van het stedelijke en het natuurlijke weefsel en tot een 
verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met 
de natuur. Groene ontwikkelingen krijgen ‘de ruimte’ in 
mentale zin doordat ontwikkelingen en initiatieven worden 
gestimuleerd en mogelijk gemaakt, maar ook ‘ruimte’ in 
fysieke zin doordat Almere voor deze ontwikkelingen een 
locatie aanbiedt. Het groen-blauwe raamwerk nodigt uit tot 
gezonde, duurzame en prettige vormen van wonen, werken 
en recreëren.

Door economische en demografische ontwikkelingen 
zal de toekomstige ruimtelijke vraag anders luiden dan 
in het verleden. Almere ontwikkelt zich daarom van een 
‘Garden City’ naar een ‘Growing Green City’. ‘Growing 
Green Cities’ verwijst naar een beweging die het leven van 
stadsbewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en 
aantrekkelijker maakt (principe ‘gezonde stad’). Hiermee 
anticipeert Almere op maatschappelijke vraagstukken die 
mondiaal de doorontwikkeling van steden beïnvloeden zoals 
klimaatverandering, de trek naar de steden en digitalisering. 

Groene Stad Almere is niet alleen een ruimtelijk concept, 
maar ook een metafoor voor de sociale en economische 
aspecten. Het meerkernige stadsconcept, de gescheiden 
verkeersstructuur, de lage milieubelasting en het groen-
blauwe raamwerk vormen kwaliteiten waarop voortgebouwd 
wordt. Binnen het Growing Green Cities concept zijn vier 
speerpunten: Healthying-, Feeding-, Greening- en Energizing 
the City. Deze speerpunten staan centraal bij het uitwerken 
van de het evenement Floriade en de stadswijk. 
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impressie Growing Green
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4.5 Innovatie en de noodzaak van samenwerking
Almere is op weg om de vijfde stad van Nederland te 
worden. Om tenminste twee redenen is dit een uitdaging. 
Ten eerste moeten de huidige inwoners en de stad 
overduidelijk baat hebben bij de groei. Ten tweede dient de 
gehele ontwikkeling van Almere op duurzame en inclusieve 
wijze plaats te vinden. De gemeente Almere gebruikt Floriade 
als ‘event-driven development’ om uit te vinden hoe dat 
moet.

Almere moet nog veel leren om de groei van de stad goed 
te accommoderen en tegelijk de noodzakelijke fysieke en 
maatschappelijke transitie te maken. Hiervoor is Almere 
net als alle andere gemeenten afhankelijk van veel kennis, 
kunde, middelen en risicobereidheid van derden. Denk 
bij ‘derden’ aan andere overheden zoals de provincie 
Flevoland, de samenwerking in de MRA, de Rijksoverheid 
en Europa. En denk aan lokaal MKB, het nationale en 
internationale grootbedrijf, vastgoedpartijen en bouwers, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties uit binnen 
en buitenland, en initiatiefrijke inwoners.

Floriade is voor de gemeente Almere een krachtig 
instrument om versneld te leren en om zo groot mogelijke 
betrokkenheid en bijdragen van derden aan dat leerproces te 
realiseren.

Zowel het evenement Floriade als de gebiedsontwikkeling 
van de stadswijk en omgeving, zijn een proeftuin voor 
onderzoek naar de stedelijke vraagstukken van morgen, 
naar innovatieve systemen op het gebied van reststromen, 
waterzuivering, energiewinning, water, smart mobility, smart 
grids, circulair bouwen, gezondheid, werkgelegenheid en 
voedselproductie.

Voor de Floriade wordt gewerkt met de Triple N-standaard 
van ‘now’, ‘new’ en ‘next’. Voor het Floriadegebied is het de 
bedoeling dat zoveel mogelijk innovaties het label ‘next’ 
dragen maar op zijn minst het label ‘new’. Zo werkt de 
Floriade ook als vliegwiel voor de rest van de stad en zichzelf 
en Almere op de kaart zetten voor de rest van Nederland en 
de wereld.

Now
Bewezen technologie die vaak en grootschalig is toegepast
New
Vernieuwende structuren die hier en daar met succes zijn 
geïmplementeerd – en potentie hebben voor grootschalige 
toepassing
Next
Technologieën en/of de toepassing ervan zijn in een 
experimenteel stadium (pilots) met potentie tot innovatie 
en verdere ontwikkeling
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Conceptueel raamwerk = boulevard + arboretum

Legenda

Arboretum

0 10 25 50 100m

Principe Boulevard

- indicatieve weergave -
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5.1 raamwerk
Het frame voor het Floriadegebied is de drie kilometer lange 
publieke boulevard. De boulevard bakent het ca. 60 ha grote 
gebied af. Het carré geeft het gebied een autonoom karakter 
zonder dat er hoog opgetrokken muren of hekken zijn. De 
continuïteit en herkenbaarheid van de boulevard zijn een 
belangrijk uitgangpunt. De boulevard is hierbij de schakel om 
van het ene deelgebied naar het andere deelgebied te komen. 
Bij de inrichting staat het comfort van de bezoeker (fietser 
en voetganger) voorop. De entrees van het Floriadegebied 
liggen aan de boulevard. Binnen de boulevard is een aantal 
verbijzonderingen: in de noordoosthoek van de boulevard 
loopt het voetgangersgedeelte van de boulevard niet over 
het land, maar over het water en neemt de vorm aan van een 
steiger. Hier zakt de boulevard tot net iets boven het water en 
kan men zittend op de boulevard met de voeten in het water 
bungelen. De beverbrug kent ook een bijzondere invulling, 
waarbij langzaam verkeer ten noorden van de beverburcht 
loopt en het autoverkeer ten zuiden. 

Binnen het carré wordt het tapijt van tuinen gevormd door 
een fijnmazig grid van 6 meter brede straatprofielen die een 
tweehonderdtal kavels vormen. De kavels worden gekenmerkt 
door een 4 meter brede arboretum rand. Op deze kavels 
vinden de onderdelen van de tentoonstelling Floriade en de 
stadswijk hun plek. De openbare ruimte is sterk en krachtig 
en laat daardoor flexibiliteit en veel ontwerpruimte voor 
de kavels. De gridstructuur zorgt daarmee voor een sterke 
hoofdstructuur die flexibiliteit op kavelniveau biedt.

5. STEDENBOuWKuNDIG PLAN

Door het gebied lopen een noordelijke en zuidelijke allee 
die twee bijzondere lijnen van het grid vormen. Hier gaat de 
ontsluiting van de A6 door het gebied en hier lopen ook de 
busbanen. Beide alleeën zijn voor zowel de auto als de bus 
eenrichtingsverkeer. Het voorzieningenprogramma is rondom 
deze twee alleeën gesitueerd. Gebouwen in deze zone zijn 
naast voor wonen ook bedoeld voor voorzieningen. Door 
functies te mengen die in gebruikstijden elkaar overlappen 
of op elkaar aansluiten, ontstaat een grotere levendigheid. 
Daarnaast draagt functiemenging in belangrijke mate bij 
aan de in dit gebied gewenste stedelijkheid. Duidelijke 
entreepartijen zijn van belang in dit stedelijke deel van het 
plangebied. Er zal gestuurd worden op menselijke maat, 
variatie en interactie.

De pleinen en parken vormen de parels in het plangebied. Deze 
openbare plekken vormen een belangrijk collectief element in 
de beleving en kwaliteit van het Floriadegebied. Ook bij de 
inrichting van de verschillende ontmoetingsplekken staat een 
groene uitstraling voorop zodat recht gedaan wordt aan de 
ambitie van de Groene Stad. 
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Openbare ruimte stadswijk
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Het centrale plein bij het Floriade paviljoen is het centrale 
plein van het gebied en  heeft als belangrijk uitgangspunt de 
hoogteverschillen in het landschap op een prettige manier 
beleefbaar te maken. Het plein aan de westzijde vormt 
het entreeplein ten tijde van het evenement en daarna de 
ontmoetingsplek van de campus die hier gaat verrijzen. 
Welke overige pleinen en parkjes er zullen komen, naast het 
oerbos en de andere twee entreepleinen, hangt ook af van 
welke delen vanuit het evenement behouden blijven. Naast 
deze stedelijke plekken behouden we op het Weerwatereiland 
een bosgebied. Dit bestaat uit een functie bos, waarin 10% 
bebouwing gesitueerd kan worden, en een oerbos waar de 
natuur zoveel mogelijk zijn gang kan gaan.

De bosweg slingert aan de zuid- en westzijde om het 
functiebos heen en zorgt ervoor dat de noordoosthoek van 
de boulevard een luw gebied is in de vorm van een langzaam 
verkeersverbinding. De materialisering van de bosweg is 
anders dan de overige openbare ruimten en krijgt een 
biobased verharding, waarmee het in sfeer aansluit bij de 
bosrand waar de weg omheen slingert. 

De gridstructuur wordt onderbroken door het Rondje 
Weerwater; een langzaam verkeersverbinding die helemaal 
om het Weerwater heenloopt. Deze route heeft haar eigen 
materialisering. Het korte rondje loopt als een diagonaal 
van noordoost naar zuidwest door het plangebied, langs de 
noordelijke oevers van het Weerwatereiland en Waterhout. 
Het lange rondje loopt via de westelijke oever van het canal 
grande en sluit op de hoek van Waterhout op het korte rondje 
aan.

De openbare ruimte zal in verkavelings- en inrichtingsplannen 
verder uitgedetailleerd worden. Hierin wordt ook uitgewerkt 
dat het hemelwater in het plangebied oppervlakkig afgevoerd 
wordt naar het Weerwater en het canal grande.
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impressie bouwvolumes Floriade stadswijk
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5.2 Opgetild maaiveld
Het doel van het heuvellandschap is meer hoogte en reliëf in 
de alleezone aan te brengen en zo een geluidsluw achterland 
te realiseren met een hoge woon- en verblijfskwaliteit. 
Daarnaast wordt door de hogere bebouwing aan de A6 het 
plangebied beter zichtbaar. 

Het heuvellandschap wordt deels gevormd door het 
daklandschap van de gebouwen aan de alleeën en deels door 
verlagingen en verhogingen in het grondlichaam naast de 
A6. De verschillende daken kunnen af en toe ook onderling 
verbonden zijn met langzaam verkeersverbindingen over 
lager gelegen wegen heen. In het heuvellandschap loopt de 
gridstructuur met het arboretum door; het arboretum wordt 
in dat geval naar het opgetilde maaiveld verplaatst. 

Het opgetilde maaiveld is op enkele plaatsen openbaar 
toegankelijk. Op enkele plaatsen kunnen gebouw(en) weer 
door het heuvellandschap heen steken, waardoor het lijkt alsof 
de gebouwen soms tussen en soms op het heuvellandschap 
staan.

Berekeningen hebben aangetoond dat het heuvellandschap 
(combinatie van grondlichamen en gebouwen) een 
geluidsreductie oplevert en daarmee een positieve bijdrage 
levert aan het woon- en leefklimaat. 
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Langzaam verkeer

Legenda
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5.3 Mobiliteit
Het Floriadegebied ligt aan de zuidoever van het Weerwater 
en wordt aan drie zijden omsloten door water. De zuidzijde 
van het gebied wordt doorkruist door de A6, die direct aansluit 
op de hoofdstructuur die parallel ligt aan de snelweg. Deze 
hoofdstructuur bundelt het autoverkeer en het openbaar 
vervoer op twee eenrichting 50 km/uur wegen. Om de wijk 
een autoluw karakter te geven, wordt de rest van het gebied 
ontsloten met een 30 km/uur regime, waarbij een weg 
rondom het gebied als ontsluitingsstructuur wordt gebruikt. 
Vanuit deze ‘rondweg’ zal het verkeer niet verder de wijk in 
kunnen maar worden opgevangen in zogenaamd parkeer-/
servicepunten. Incidenteel verkeer als gebiedsgebonden 
servicediensten, hulpdiensten, vervoer van invaliden en 
verhuiswagens zijn wel in het gebied toegestaan, Het hele 
gebied is hierdoor als woon- en verblijfsgebied ingericht. Alle 
mogelijk te ontwikkelen kavels worden ontsloten via deze 
rondweg en de woonstraten. De profielen van de woonstraten 
worden autoluw ingericht en geven de mogelijkheid om het 
arboretum van dichtbij te beleven. 

De Floriade ligt aan een fijnmazig fietsnetwerk met goede 
verbindingen naar het centrum van Almere en de naastgelegen 
wijken en stadsdelen. De aanleg van een fietsbrug vanaf 
de stadswijk naar de naast gelegen Filmwijk, is onderdeel 
van het Rondje Weerwater en creëert een goede directe 
verbinding met het centrum. (ca. 2 km). Zowel het korte (ca. 5 
km) als het lange (ca. 7 km) Rondje Weerwater lopen via het 
Floriadegebied.

 
De OV-bereikbaarheid van De Floriade wordt ingevuld met 
een buslijn die via de allee de wijk ontsluit. Hiermee is De 
Floriade verbonden met een bovenstedelijk OV-netwerk met 
directe bestemmingen zoals Amsterdam, Zwolle, Groningen. 
 

 

Openbaar vervoer

500 m

Legenda

Busbaan met halte

0 10 25 50 100m

Loopcirkel 500m

- indicatieve weergave -
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Ontsluiting auto + parkeren
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- indicatieve weergave -



39

5.3.1 Autoluw
Zowel het evenement Floriade als de stadswijk ademen groen, 
duurzaamheid en innovatie. Om dit karakter te waarborgen 
zullen alle kavels prima bereikbaar zijn, maar komen de auto’s 
niet tot letterlijk elke voordeur. Bij de autoluwe stadswijk 
kan via de ‘rondweg’ met de auto de zogenaamde parkeer-/
servicepunten bereikt worden. Deze liggen op een maximale 
afstand van 150 meter tot de woningen en overige functies. 
Vanaf deze service punten kan men lopend of via een mobility 
service tot bij de woning komen. Het gehele gebied is hierdoor 
als woon- en verblijfsgebied ingericht. Hierdoor zijn er geen 
beperkingen voor het arboretum en kan dit volledig tot zijn 
recht komen. De straten kunnen hierdoor groener ingericht 
worden en kinderen kunnen (weer) spelen in de straat. 

Het parkeren in het gebied rond de alleeën zal grotendeels 
in gebouwde voorzieningen moeten worden opgelost. In 
verband met de uitstraling en de gebruiksmogelijkheden is 
het uitgangspunt om voor het hele gebied geen parkeren 
aan de openbare zijde van de bebouwing te situeren, zodat 
er interactie is tussen de functies in het gebouw en de straat.

In dit autoluwe verkeerssysteem wordt ervan uitgegaan dat het 
langzaam verkeer (fi etsers en voetgangers) en hulpdiensten 
wel afgewikkeld kunnen worden via de woonstraten van het 
grid. Brandweerwagens en overige hulpdiensten kunnen 
binnen de 6x6 kruisingsvlakken afslaan op de kruisingen 
zonder dat boogstralen nodig zijn die delen van het arboretum 
afsnijden.
 
De parkeer-/servicepunten worden zo compact mogelijk 
uitgevoerd, waarbij per huishouden zowel de 1e, 2e als 3e 
auto middels deelauto wordt gefaciliteerd. Het resultaat 

is een zeer autoluwe woonwijk met de kleinst mogelijke 
parkeerservicepunten, waarbij het autobezit sturend wordt 
gefaciliteerd door in te zetten op autodelen.

Indicatieve parkeernormen autoluwe stadswijk

printdatum: 3-9-2018

Wonen Type woning Eenheid parkeernorm

Koop, vrijstaand per woning 0,3
Koop, twee-onder-een-kap per woning 0,3
Koop, tussen/hoek per woning 0,2

>120 m2 gbo Koop, etage, duur per woning 0,2
91-120 m2 gbo Koop, etage, midden per woning 0,2
61-90 m2 gbo Koop, etage, goedkoop per woning 0,2

Huurhuis, vrije sector per woning 0,2
Huurhuis, sociale huur per woning 0,2

>90 m2 gbo Huur, etage, duur per woning 0,2
61-90 m2 gbo Huur, etage, midden/goedkoop per woning 0,2
< 60 m2 gbo Huur, etage, klein, goedkoop per woning 0,1

- tiny houses < 750 meter van treinstation per woning 0,1
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) per kamer 0,1

<35 m2 - studiowoning <35 m2 per woning 0,1
Studentenwoning per kamer 0,1
Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige woning met beperkte 
zorgvoorziening per woning 0,1

Werken Functie Eenheid parkeernorm

Kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 bvo 1,4
Commerciële dienstverlening 100 m2 bvo 1,8
Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief 100 m2 bvo 1,6
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 1 100 m2 bvo 0,9
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 2 100 m2 bvo -
Bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,3

Sport, Cultuur en ontspanning Functie per woning parkeernorm

Museum 100 m2 bvo 1,0
Onderwijs Functie per woning parkeernorm

Middelbare school 100 leerlingen 5,0
ROC 100 leerlingen 5,9
Hogeschool 100 studenten 10,9
Universiteit 100 studenten 15,9
Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs 10 studenten 6,7

sc
en
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Parkeernormen Floriade
datum: 16 oktober 2017
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Bereikbaarheidsprofiel versus mobiliteitsprofiel
Een parkeerconcept voor een ontwikkelingslocatie is een 
afgeleide van een gemeenschappelijke visie en ambitie en 
de samenwerking tussen overheid en markt om die visie 
en ambitie te realiseren. In dit Definitief Ontwikkelingsplan 
worden de kaders van die visie en ambitie op voorhand 
benoemd; onder meer betreffende ambities en wensen met 
betrekking tot leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en 
innovatie. In de verdere uitwerking is het een opgave om het 
bereikbaarheidsprofiel van de locatie in evenwicht te brengen 
met het mobiliteitsprofiel van de te huisvesten bewoners en 
overige gebruikers/bezoekers ervan.

Voor het gekozen mobiliteitsconcept ligt bij de verdere 
uitwerking een opgave om de betreffende MAAS-diensten 
(Mobility-as-a-Service) en producten aan te bieden en te 
borgen dat deze langjarig (bijv. 20 jaar) beschikbaar blijven en 
blijven anticiperen op veranderingen in mobiliteitsgedrag en 
mobiliteitsbehoefte.

Volledig emissieloos
Naast autoluw is het streven om het Floriadegebied enkel 
toegankelijk te maken voor emissieloze  auto’s, door middel 
van een milieuzonering. Enkel op de alleeën geldt dit niet, 
omdat deze ook de stadsdelen Almere Haven en Almere Stad 
West ontsluiten. Auto’s die op een traditionele brandstof 
rijden kunnen derhalve wel het gebied in en parkeren bij 
de servicepunten aan de alleeën indien men in het Floriade 
gebied wil zijn. Met een mobility service of te voet is elke punt 
van het terrein vervolgens prima bereikbaar. De  auto’s kunnen 
opladen bij de servicepunten en kunnen dan gezamenlijk 
fungeren als een grote buurtbatterij. Concepten als autodelen 
en Mobility as a Service kunnen voor hun concept ook  

 
van deze servicepunten gebruik maken. Marktpartijen als 
leasemaatschappijen zetten in op een breder productaanbod 
en het aanbieden van multi-mobiliteit in de rol van provider. 
Daarnaast zetten zij ook in op autodeelconcepten, connected 
cars (internet of things, Smart Cities) en – uiteindelijk – de 
zelfrijdende auto. 

Mobility as a Service
De trend in de maatschappij om minder van bezit uit te 
gaan en meer van delen en collectief consumeren geeft op 
het gebied van mobiliteit ook veel mogelijkheden. Ook in 
de woonwijk. Koplopers als Airbnb en Spotify (in de hotel- 
en muziekindustrie) laten zien dat een systeem-verandering 
heel aantrekkelijk kan zijn. Autobezit hoeft niet meer 
aantrekkelijk te zijn als je mobiliteitsdiensten kunt afnemen bij 
serviceproviders, die je reis optimaliseren van deur tot deur. 
Mobility as a Service, ofwel MAAS, gaat het mobiliteitssysteem 
veranderen. Na huisvesting is mobiliteit de grootste uitgave van 
een gemiddeld Nederlands huishouden. De winst voor welzijn 
en milieu kunnen erg groot zijn: ritten worden efficiënter en 
dus duurzamer en daarmee de lucht schoner, parkeernormen 
kunnen omlaag, waardoor minder parkeerplaatsen nodig zijn 
en door mobiliteit te delen, gaan de woonlasten ook omlaag.
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impressie: mogelijke uitwerking centrale brug
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5.3.2 Logistiek tijdens evenement en stadswijk
Voor het evenement en de gebiedsontwikkeling is de opzet 
van de structuur hetzelfde. De invulling van de typen verkeer 
is echter in de verschillende fases anders. Er is een onderscheid 
te maken in verschillende fasen: voor (I), tijdens (II) en na het 
Floriade evenement. Waarbij die laatste fase opgesplitst wordt 
in de afbouw van de stadswijk (III) en de stadswijk zelf (IV).  

Fase I In aanloop naar het evenement
Het Floriadegebied wordt voornamelijk door bouwverkeer 
bezocht. Voorkomen moet worden dat de inrichting, waaronder 
het arboretum en bestaande bomen, kapot gereden wordt. 

Fase II tijdens het evenement
Tijdens het evenement is het uitgangspunt dat het gehele 
terrein voetgangersgebied is. Zowel tijdens als buiten de 
openingstijden. Met dit uitgangspunt is er geen enkele 
restrictie wat betreft zichthoeken. Bevoorradend verkeer (van 
zeer beperkte omvang) kan buiten openingstijden gebruik 
maken van de paden/wegen en moet dan rekening houden 
met beperkt tot onvoldoende zicht. Voor fietsend personeel 
geldt hetzelfde. Behoudens 1.000 parkeerplaatsen binnen 
het gebied die tijdens het evenement uitsluitend gebruikt 
kunnen worden door elektrische auto’s zullen de overige 
ca. 4.000 parkeerplaatsen t.b.v. het evenement buiten het 
Floriadegebied worden opgelost. Hiervoor wordt in 2018 een 
Mobiliteits- en vervoerplan gemaakt.

Fase III verdere bouw van de stadswijk
In de periode na het Floriade evenement en de afbouw van 
de stadswijk zal er een periode zijn waarbij het mogelijk is dat 
(bouw)verkeer wel het gebied in moet (net als in fase I). 

 
Fase IV stadswijk voltooid
De uiteindelijke stadswijk zal groen en duurzaam zijn. Om 
dit karakter te waarborgen zal de wijk maar gedeeltelijk per 
auto bereikbaar zijn. Via een ‘rondweg’ zijn met de auto de 
zogenaamde parkeer-/servicepunten te bereiken. Het gehele 
gebied is hierdoor als woon- en verblijfsgebied ingericht. Ook 
hier is er dus geen enkele restrictie wat betreft zichthoeken. 

In de gehele wijk geldt een restrictie voor groot vrachtverkeer 
(trekker met oplegger). Overig groot verkeer, zoals kleine 
vrachtwagens (bakwagens) en vuilniswagens, kan tot bij 
de servicepunten komen. Service- en hulpdiensten kunnen 
wel afgewikkeld worden op het verkeerssysteem zonder 
schade aan te brengen en moeten dan rekening houden met 
beperkt tot onvoldoende zicht. Voor fietsers geldt hetzelfde. 
De servicediensten zullen geregeld worden met elektrische 
voertuigen.

De alleeën zijn ontworpen als ontsluitingsweg van de A6 
en loopt door het Floriade gebied en zal gedurende de 
verschillende fasen, ook verschillende functies hebben.  In fase 
I zal de allee onderdeel zijn van het huidige busnetwerk en 
als ontsluitingsweg van het zuidelijke deel van het Weerwater 
fungeren. In fase II is de allee onderdeel van de Floriade en 
wordt als wandelboulevard gebruikt. De alleeën in fase III en 
IV zijn onderdeel van de hoofdstructuur van Almere en wordt 
als stadstraat ingericht met een snelheidsregime van 50 km/
uur. De bus zal gebruik maken van eigen bus stroken. Linksaf 
bewegingen zijn niet mogelijk. Uitgangspunt is dat omkeren 
alleen bij op de koppen kan plaatsvinden. 
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impressie bouwvolumes Floriade stadswijk
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5.4 Openbare ruimte
5.4.1 Algemeen
De openbare ruimte bestaat voor een belangrijk deel uit de 6 
meter brede gridstraten, die voornamelijk een verblijfskarakter 
hebben. De straten krijgen een groen karakter en bieden 
dankzij het autoluwe karakter weer ruimte aan spelen op straat 
en ruimte aan het oppervlakkig afvoeren van het regenwater. 
De pleinen, parken, bossen en het vele water in de stadswijk 
bieden volop ruimte voor recreatie en sport. De alleeën, de 
boulevard, het rondje Weerwater en de bosweg hebben allen 
een dynamischer karakter. 

Het groene karakter van de Floriade en het principe van het 
arboretum vragen erom dat zij in de schijnwerpers staan en dat 
de openbare ruimte en haar onderdelen zich daar dienstbaar 
bij opstellen. Dit betekent niet dat de openbare ruimte sober 
moet zijn, maar wel dat deze een rustige uitstraling heeft, 
die ondergeschikt is aan het uitbundige karakter van het 
arboretum en de invulling van de kavels. De opgave is om 
de openbare ruimte functioneel goed te krijgen en toch niet 
overheersend. Hier zal in de uitwerking nadrukkelijk aandacht 
aan besteed worden.
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Kunstwerken

Legenda
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5.4.2 Bruggen en steigers
Bruggen
De bruggen op het Floriade terrein zijn zodanig 
gedimensioneerd en gepositioneerd dat ze zowel 
voor het evenement Floriade als de daaropvolgende 
gebiedsontwikkeling voldoen. Er zijn langzaam 
verkeersbruggen en bruggen die toegankelijk zijn voor 
autoverkeer. Alle bruggen over het canal grande hebben een 
minimale doorvaarhoogte van 2,5 meter.

Steigers
Er zijn twee soorten steigers in het gebied; die van de drijvende 
woningen aan de westzijde en de hoeksteiger in de boulevard 
aan noordoostzijde. Hergebruik van materiaal is leidend bij de 
materialisatie van de drijvende steigers (waterwoningen) en 
definitieve steiger (hoekpunt van het grid). 
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impressie mogelijke invulling kavels tussen de Alleeen
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5.4.3 Verharding
Het ontwerp van de openbare ruimte is gericht op een zichtbaar 
groene, duurzame, klimaat adaptieve inrichting. Als standaard 
voor de inrichting van de openbare ruimte is de modulaire 
circulaire gridtegel van 1 bij 1 meter een hoogwaardig en 
duurzaam basismateriaal. Een doorlopende vloer die eenheid 
en rust uitstraalt is het uitgangspunt bij de inrichting van het 
Floriadegebied. Hiervoor zal de gridtegel verder uitgewerkt 
moeten worden in een basislijn. Het groene karakter van de 
Floriade en het principe van het arboretum vragen erom dat 
zij in de schijnwerpers staan en dat de openbare ruimte en 
haar onderdelen daarbij een ondersteunende rol hebben. 
Voor de boulevard en de alleeën is een variant op de 1 bij 1 
meter gridtegel mogelijk, dit is ter verdere uitwerking.

Bij voorkeur worden allerlei innovaties in de tegel verwerkt, 
zoals energieopwekking, waterafvoer, kabels en leidingen, 
en dergelijke. De verdere uitwerking van deze gridtegel vindt 
plaats in samenwerking met Amvest.

Er zijn ook wegen die op een andere manier worden ingevuld. 
Voor o.a. de bosweg wordt een biobased verharding toegepast 
die het bochtige karakter van de weg en het aanpalende 
bos ondersteunt. De busbaan zal uitgewerkt worden tot de 
groenste busbaan van Almere.

De verharding zal nader uitgewerkt worden in verkavelings- 
en inrichtingsplannen.

5.5.4 Straatmeubilair
Aan het straatmeubilair worden hoge eisen gesteld in het 
Floriadegebied. Qua functionaliteit moet een zitmeubel 
gewoon goed zitten en een afvalbak moet makkelijk te legen 
zijn. Qua vormgeving is aantrekkelijk meubilair een verrijking 
van het straatbeeld.

Voor het straatmeubilair geldt hetzelfde als voor de 
verharding. Als standaard voor het gebied zal een duurzame en 
hoogwaardige basislijn worden ontworpen waarbij eenvoud 
en hergebruik van (lokale)materialen voorop staan. De groene 
stad en het arboretum dienen in de schijnwerpers te staan 
en daar horen de openbare ruimte en haar onderdelen zich 
dienstbaar aan opstellen met een rustige uitstraling. Hier zal 
in de uitwerking nadrukkelijk aandacht aan besteed worden.

Op bijzondere plekken, voornamelijk de boulevard en de 
pleinen, kan voor de locatie op maat ontworpen meubilair 
worden toegepast.
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5.4.5 Verlichting
Onderdeel van de ambitie van het Floriadegebied is naast een 
dagbeeld ook het streven naar een nachtbeeld. Uitgangspunt 
is een dynamische verlichting in de stadswijk, die gedurende 
de avond meer intensiteit kan hebben en ’s nachts gedimd 
kan worden. Zo kan het lichtbeeld levendig zijn tijdens de 
momenten dat het mag en rustig zijn op de momenten dat 
het moet. 

Door een zorgvuldige architectonische integratie van 
aanlichting en verlichting van de hoogteaccenten, presenteert 
de Floriadewijk zich op een dynamische wijze naar de 
omgeving. Een goede verlichting van plinten, lichtreclames 
en gevelreclames draagt bij aan een levendig en sfeervol 
avondbeeld. Dit vertaalt zich in zowel eisen voor de 
bebouwing en de openbare ruimte: voor de bebouwing geldt 
dat alle hoogteaccenten en bijzondere bebouwing naast een 
dagbeeld ook een nachtbeeld hebben. In de bouwplannen 
dient hiervoor een lichtplan opgenomen te worden. 

Een goede verlichting van de straten en gebouwen is essentieel 
om voor de gebruiker een aangenaam gevoel van veiligheid 
en geborgenheid op te roepen. Toepassing van bijzonder 
aanlichting en verlichting van de boulevard, de alleeën en 
pleinen maken deze ook ’s avonds bijzondere accenten. De 
Boulevard en de alleeën mogen wat uitbundiger met het 
lichtbeeld zijn dan de rest van de Floriade stadswijk.

 
In de verdere uitwerking van het Floriadegebied dient er een 
verlichtingsplan te komen. Openbare verlichting, (hoogte)
accenten, plinten, reclame, boulevard, bruggen, pleinen en 
parken maken hier een onderdeel van uit. Lichthinder naar 
de omliggende Filmwijk en Stedenwijk dient te worden 
voorkomen.

Door tevens slimme combinaties van straatlantaarns en 
sensoren te maken, kunnen veel zaken in het gebied blijvend 
gemonitord worden. Denk hierbij aan geluid, luchtkwaliteit en 
dergelijke.

Impresie
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5.4.6 Kunst
Kunst is een inspirerende factor en kan meerwaarde geven 
aan de beleving en het gebruik van de openbare ruimte. De 
begrippen als groene stad en innovatie zijn belangrijk voor 
de identiteit van de Floriadewijk en zijn richtinggevend bij het 
realiseren van kunst in dit gebied.

Beeldende kunst is op meerdere manieren toe te passen. 
Als autonome kunst; een groot object op een markante 
plek, als geïntegreerde kunst; sculpturale projecten die 
naast een beeldwaarde ook een gebruikswaarde hebben 
en specifieke op bewonersparticipatie gerichte kunst. 
Lichtkunst kan gecombineerd worden met het nachtbeeld van 
hoogteaccenten en bijzondere gebouwen en objecten.

Voor kunst op het Floriadeterrein zal een kunstcurator worden 
aangesteld.

5.4.7 reclame
Voor reclame-uitingen op en aan gebouwen, straatreclame en 
informatieborden zal nog een reclameplan opgesteld worden 
voor het evenement en de stadswijk. Reclame mag expressief 
zijn in beide alleeën en is in de rest van het gebied zeer 
ingetogen en met een terughoudende toepassing. 

Indien reclame van toepassing is op of aan het gebouw, dient 
in de bouwplannen een reclameplan opgenomen te worden.
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impressie bebouwing Floriadeterrein



55

5.5 Beeldkwaliteit
algemeen
Beeldkwaliteit is bedoeld als instrument om een integrale 
koers uit te zetten voor de ruimtelijke visuele kwaliteit van de 
bebouwing en openbare ruimte en om deze te waarborgen. 
Omdat invulling van de kavels van het Ontwikkelingsplan 
Floriade een hoge mate van flexibiliteit kent, geven we 
architectonische en inrichtingsprincipes aan, waaraan 
ontwerpen en aanvragen omgevingsvergunningen getoetst 
kunnen worden. 

Om gedurende de planontwikkeling de beeldkwaliteit te 
bewaken is in juli 2017 een supervisor aangesteld, te weten de 
heer Winy Maas van bureau MVRDV. In de kavelpaspoorten 
zal beeldkwaliteit ook opgenomen worden.

Het Floriadegebied kent een formele opzet met de boulevard 
en de gridstructuur. Dat bevordert de samenhang, oriëntatie 
en leesbaarheid van het gebied. Daarnaast wordt gestreefd 
naar een zekere informaliteit en variatie door groen en 
verrassing. Dat betekent vrijheid, dynamiek en diversiteit in de 
uitwerking van de architectuur. 

 
 
Voor de openbare ruimte geldt dat het groene karakter van 
de Floriade en het principe van het arboretum erom vragen 
dat zij in de schijnwerpers staan en dat de openbare ruimte 
en haar onderdelen zich daar dienstbaar bij opstellen. Dat 
betekent dat de openbare ruimte niet sober moet zijn, maar 
wel dat deze een rustige uitstraling heeft, die ondergeschikt is 
aan het uitbundige karakter van het arboretum en de invulling 
van de kavels. Het is een kunst op zich om de openbare ruimte 
functioneel goed te ontwerpen en in te richten en toch niet 
overheersend. Hier zal in de uitwerking nadrukkelijk aandacht 
aan besteed moeten worden. De boulevard als lijst om de 
Floriade kan zich een uitbundiger karakter veroorloven ten 
opzichte van het groen dan de gridstraten. 
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referenties
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bebouwing
Een duidelijke hiërarchie van de openbare ruimte en gebouwen 
draagt in belangrijke mate bij aan de leesbaarheid van het 
gebied. Aandacht voor zichtrelaties, (hoogte)accenten, een 
duidelijke openbare ruimte en goede verlichting van de ze 
openbare ruimte en bebouwing zijn hierbij van groot belang.

De Floriade wordt een overweldigende groene stadswijk. 
Uitgangspunt voor de bebouwing in het hele plangebied 
is dat het groen leidend is. Daarmee gaat het gebouw een 
interactie aan met het arboretum en de gevonden voorwerpen 
(bestaande waardevolle bomen). 

De architectuur laat zich leiden door duurzame doelstellingen, 
toepasbare innovaties en zal inspelen op nieuwe wetgeving. 
De toegepaste materialen dienen bij voorkeur circulair te zijn. 
Het klimaat dient een natuurlijk aandachtspunt te zijn in het 
ontwerp. Daglicht, zonlicht, warmte, ventilatie, lucht en een 
gezond binnenklimaat zijn hierbij belangrijke onderwerpen. 

 
Het streven is om ten dienste van het evenement zoveel 
mogelijk permanente bebouwing te realiseren. Voor alle 
gebouwen die na het evenement een andere functie hebben, 
geldt dat in de ontwerpfase aangetoond moet worden dat 
deze transformeerbaar zijn. Elk gebouw of (tijdelijk) bouwwerk 
geen gebouw zijnde dat dienst doet tijdens het evenement 
Floriade bestaat bij voorkeur uit circulaire materialen. 

Het minimale aantal hoogteaccenten en hun plek zijn op de 
hoogtekaart van de vastgestelde gebiedsvisie en in de regels 
van het bestemmingsplan aangegeven. Deze liggen op de as 
van A-Z en aan de alleeën. De hoogteaccenten dienen een 
ontworpen nachtbeeld te hebben.

Bouwhoogte

Legenda
Accent: 
max. 56m + NAP*

0 10 25 50 100m

Allees: 
max. 56m + NAP** 
Uitgangspunt Floriade:
max. 12m + NAP
Weerwatereiland: 
max. 12m + NAP*** 
Drijvende functies:
max. 9m + NAP
Functiebos: 
max. 12m + NAP

Oerbos: onbebouwd

- indicatieve weergave -
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impressie: mogelijke uitwerking centrale brug
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bruggen
De aandacht bij de bruggen ligt bij de leuning en het landhoofd. 
Dit zijn de visueel bepalende onderdelen van een brug. De 
strategie is om te kiezen voor een eenvoudige constructie en 
functionele maatvoering waarbij de brug wel slank dient te 
zijn: anders raken de bruggen uit verhouding en verschuift 
de aandacht van de leuning te veel naar de brugligger. De 
bestrating van de straten en de boulevard loopt naadloos 
door op de brugdekken. Een verschil van ondergrond geeft 
geen ander type bestrating. 

De bruggen hebben een rustige uitstraling, die dienstbaar is 
aan het groene karakter van de Floriade, wat niet betekent 
dat ze sober uitgevoerd dienen te worden. Hier zal in de 
uitwerking nadrukkelijk aandacht aan besteed worden. 

De beverbrug heeft een bijzondere vorm omdat deze zich 
letterlijk om de beschermingszone van de bever heengaat en 
krijgt een bewegend deel zodat de boten uit de jachthaven 
makkelijk het Weerwater op kunnen. Ook deze bijzondere brug 
heeft een ingetogen karakter om het landschap eromheen tot 
zijn recht te laten komen. 

 
De landhoofden worden strak en doelmatig, waarbij afwerking 
van de zichtzijde met schanskorven wordt uitgevoerd. Deze 
schanskorven geven de mogelijkheid om natuurontwikkeling 
met de landhoofden te combineren. Enkele plantengroepen 
groeien goed op schanskorven en zullen de landhoofden een 
groene uitstraling geven. Het geeft ook veel broedgelegenheid 
voor de kleinere fauna. Duurzaamheid in het algemeen, in het 
bijzonder hergebruik van materialen, speelt bij de detaillering 
van landhoofd en leuning een belangrijke rol. Voor de 
materialisering van de leuningen is een natuurlijke uitstraling 
van belang. 

De brugdekken en de onderzijde van het brugdek verdienen 
aandacht, omdat hier velen tienduizenden bezoekers 
onderdoor varen.
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impressie mogelijke uitwerking bamboe paviljoen
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5.6 Kavelpaspoorten
Uitgangspunt is dat er kavelpaspoorten opgesteld zullen 
worden voor alle te bebouwen en in te richten kavels. Deze 
zullen richtlijnen bevatten voor zowel het vastgoed van 
het evenement als voor het vastgoed voor de stadswijk. 
De gebiedsgerichte criteria worden opgenomen in de 
kavelpaspoorten. Belangrijk onderdeel van de kavelpaspoorten 
is uiteraard het arboretum. De kavelpaspoorten zullen 
eind 2018 beschikbaar zijn na goedkeuring van het 
Definitief Ontwikkelingsplan. De kavelpaspoorten krijgen in 
samenwerking met Amvest hun definitieve vorm. De kavels 
worden in 3D aangeleverd en alle ontwerpen dienen in de 
aangegeven bestandsformaten en volgens het GIM-protocol 
aangeleverd te worden. 

In het Floriadegebied zal voornamelijk modulair gebouwd 
worden. De achterliggende gedachte hierbij is dat de 
bebouwing op deze manier efficiënt en tijdig gerealiseerd kan 
worden. 

Voor de toepassing van bouwmaterialen is circulair gebruik 
een belangrijke insteek. Toepassing van lokale, regionale 
materialen en hergebruik van restmaterialen uit de afvalstroom 
verdient daarbij de voorkeur. Te denken valt aan biobased 
materialen, materialen die goed gerecycled kunnen worden 
of materialen die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. 
Per gebouw dient een gebouwpaspoort te worden opgesteld.

Een ander uitgangspunt voor het Floriadeterrein is het 
oppervlakkig afwateren en ook dit geeft richtlijnen (voor 
het bufferen van water op de kavel) die in het kavelpaspoort 
zullen worden opgenomen zijn.

WONINGEN IN HET BOS
referenties
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Bestaande elementen
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5.7 Bestaande elementen
Het profiel van de boulevard bij de uitkijktoren is zo 
opgebouwd dat deze vrij makkelijk kan worden ingepast. Bij 
het inrichtingsplan zal blijken hoe de uitkijktoren exact kan 
worden ingepast. Hierbij zijn denkrichtingen: inpassen, zoals 
ook het straatmeubilair ingepast kan worden (boulevard blijft 
ten noorden en zuiden van de uitkijktoren recht lopen); de 
uitkijktoren is bij uitstek geschikt om lichtkunst of een licht 
‘challenge’ voor te organiseren; een prijsvraag/‘challenge’ 
uitzetten voor een mogelijke andere functie of locatie.
Het gebouw van de voormalige duikschool is tegenwoordig 
het kantoor van de Floriade Almere 2022 BV en is ingepast in 
het grid. Mogelijk zal op deze locatie een bijzonder gebouw 
verrijzen, waarvoor het gebouw van de voormalige duikschool 
plaats moet maken.

Het wokrestaurant heeft reeds plaats gemaakt voor het 
grondlichaam dat Rijkswaterstaat voor de A6 op dit moment 
aan het aanleggen is. 

De grond van camping Waterhout komt in november 2018 
beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het evenement 
Floriade en de stadswijk. 

Wat de jachthaven betreft is de inzet van de gemeente Almere 
er op gericht dat exploitatie van een jachthaven vóór, tijdens 
en na de Floriade mogelijk moet blijven, passend binnen de 
voorziene gebiedsontwikkeling. 

De beverburcht wordt ingepast, door de boulevard ter plaatse 
van de beverburcht aan te passen op de beschermingszone. 
De autoweg en het fietspad liggen elk aan een zijde van de 
burcht, omdat een combinatie aan één zijde een storend 
effect heeft op de bever.

De havik verdwijnt waarschijnlijk uit het gebied omdat er 
tijdens het evenement en de stadswijk teveel bewegingen 
komen. Hiervoor komen mitigerende maatregelen.

Met de vleermuizen wordt rekening gehouden. De bomenlaan 
aan de westkant bij Utopia en een groot gedeelte van het 
bos op het Weerwatereiland blijft overeind en er worden 
vleermuizenkasten in het gebied geplaatst. Voor de huismussen 
die in het brasseriegebouw van de camping broeden worden 
in de directe omgeving (aan de voormalige duikschool en te 
handhaven bomen rondom het brasseriegebouw) nestkassen 
op gehangen ter vervanging. Daarnaast zullen ca. 200 kasten, 
zoals de zogenaamde “ vogelvides”  in het plandeel Waterhout 
gerealiseerd worden. 

De boommarter die is waargenomen op het Weerwatereiland 
lijkt een toevallige passant. Desalniettemin zullen in het 
functiebos marterkasten worden opgehangen om de marter 
te faciliteren (voor als hij weer toevallig passeert).

5.8 Inbedding op de omgeving
Het Floriadegebied wordt voor het grootste gedeelte omslo-
ten door water en de A6 en vormt daarmee een autonoom 
gebied binnen het carré. Een drietal gebieden grenzen direct 
voorbeelden van bestaande bomen die gehandhaafd blijven
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esplanade

N

500 meterFloriade in de context van centraal Almere
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5.8 Inbedding in de omgeving
Het Floriadegebied wordt voor het grootste gedeelte omslo-
ten door water en de A6 en vormt daarmee een autonoom 
gebied binnen het carré. Een drietal gebieden grenzen direct 
aan het plangebied: Utopia, de randen van het Weerwaterei-
land en de Steiger. Het Floriade gebied en deze drie gebie-
den moeten elkaar versterken. 

De delen van Utopia buiten het carré zullen in aanloop naar 
de Floriade omgevormd worden door de Urban Greeners tot 
een voedselbos. Versterking van het huidige groene karakter 
van Utopia is hierbij de leidraad. 

Op delen van het Weerwatereiland die buiten het carré vallen 
staan natuur en natuurbeleving centraal. Ook dit sluit naad-
loos aan op de Floriade en de wens vanuit de bevolking.

Aan de zuidzijde bij de Steiger zijn reststromen uit de stad 
het aansluitende thema. Het Upcyclecentrum is eind 2017 
open gegaan en het programma Citylab Stedelijke Grond-
stoffen dat uitgerold wordt op de Steiger sluit naadloos aan 
bij de internationale showcase upcycling van de Floriade: ste-
den en landen tonen hier hun state of the art successen op 
het gebied van reststromen naar grondstoffen en producten. 
De binding tussen De Steiger en de Floriade zal nog sterker 
worden doordat tijdens en in de aanloop naar de wereldexpo 
panden op De Steiger als dienstencentrum voor de Floriade 
ingezet zullen worden.

impressie bouwvolumes Floriade stadswijk
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6.1 Groenplan
Grote delen van het huidige pioniersbos op het Weerwatereiland 
zullen gehandhaafd worden. Dit bos heeft een grillige vorm 
en heeft de werknamen oerbos en functiebos meegekregen. 
Er worden slechts twee wegen vanuit het grid in dit bos 
aangelegd. In het oerbos kunnen enkel bouwwerken t.b.v. het 
evenement wordt gerealiseerd en geen permanente gebouwen 
t.b.v. de stadswijk. In het functiebos mag maximaal 10% 
woonbebouwing komen en zal de huidige onderbeplanting 
van brandnetels vervangen worden door kleurrijke planten en 
bollen die kunnen verwilderen. De bebouwing in dit bos zal 
op een creatieve manier om moeten gaan met het bos. Enkel 
voor de footprint mogen bomen weggehaald worden, verder 
moet de bebouwing juist ingepast en opgenomen worden in 
het bos. Het gaat bij deze bebouwing altijd om maatwerk en 
het uitgangspunt is dat als er een boom verdwijnt deze weer 
terug moet komen op of rond het nieuw gebouw.

6. LANDSChAPPELIJK RAAMWERK

Het contrast van het oer- en functiebos zorgt voor een 
versterking van de rasterstructuur, het grid. Deze delen van 
het pioniersbos en de te handhaven bomen in het grid zorgen 
voor een herkenbare ‘laag’, die door bewoners en bezoekers 
zullen worden herkend als onderdeel van het oorspronkelijke 
landschap. Het is belangrijk deze kwaliteit te koesteren, 
zeker in een nog jonge polder. De rabat structuur van het 
pioniersbos bepaalt voor een groot deel de ziel van de plek. 
Dit landschappelijke relict is goed zichtbaar en wordt ingezet 
als natuurlijke afwatering.

impressie functiebos
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Ordeningsprincipe:
Arboretum van A tot Z

A

FD E

M N

O P

Q R

S

G

KI JH

CB

L

ZY
X

W
VUT

Legenda

Ordening van A tot Z

0 10 25 50 100m

A Z

- indicatieve weergave -



69

Doordat er gekozen is voor een partiële ophoging ontstond 
fysiek de mogelijkheid om ook buiten het bos grote bomen 
te laten staan en in te passen. Zowel voor het evenement 
Floriade als de stadswijk Floriade is het bestaande, volwassen 
groen een belangrijke onderscheidende kwaliteit. In het hele 
Floriadegebied zullen zo’n 600 tot 700 bestaande bomen 
worden ingepast.

Naast de bestaande bomen in het gebied komen er ook 
nieuwe bomen en planten; deze nieuwe beplanting zal het 
arboretum vormen, een plantenbibliotheek die van A-Z 
uitgevoerd zal worden. Het arboretum is een strook van 4 
meter langs de randen van elke uitgeefbare kavel en wordt 
aangeplant en in stand gehouden tijdens de bouw en daarna. 
De bomen in dit arboretum worden letterlijk van Aaa, Aab, 
Aac tot Zzz uitgevoerd. De overige beplanting zal op de eerste 
letter gesorteerd worden, waarbij de vrijheid genomen wordt 
beplanting met dezelfde letter mooi vorm te geven.

De beplanting van het arboretum zal bestaan uit laan- en 
parkbomen, vruchtbomen, klein fruit, heesters, rozen, bamboe 
en siergrassen, vaste planten en bol- en knolgewassen. 
Deze 8 productgroepen tuinbouw krijgen doormiddel van 
een scripting de juiste volgorde en daarmee een plek op 
de kaart. Op overige delen van het Floriadeterrein zullen 
ook de productgroepen klimplanten, waterplanten, een- en 
tweejarigen en de land- en tuinbouwgewassen een plek krijgen. 
De selectie van de bomen en planten gebeurd oa. op basis 
van de natuurlijke groeiplaats en de bijdrage die zij leveren 
aan de groene stad. Zo leveren bepaalde boomsoorten een 
belangrijke bijdrage aan de afbraak van CO2  en weer anderen 
aan de reductie van fijnstof. Door dit soort eigenschappen van 
de beplanting in beeld te brengen kan een keuze gemaakt 

worden voor de beplanting die een bijdrage levert aan 
de groene stad thema’s Healthying, Feeding, Greening en 
Energizing. Dit onderzoek wordt in samenwerking met de 
Universiteit van Wageningen gedaan. 

Voorbeeldbeplanting arboretum: 
AQUILEGIA EN ALLIUM

Voorbeeldbeplanting arboretum:
ESDOORN-COMBINATIE
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referentie boulevard Royal Mile,  Apeldoorn 
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De boulevard zal niet volledig verhard zijn, maar gedeeltelijk 
groen ingericht worden. In tegenstelling tot het cascomodel 
van het masterplan is dit niet alleen voor het evenement, maar 
ook voor de stadswijk het geval. Extra verharding in de stadswijk 
is niet nodig met het gekozen profiel. Integendeel, de kwaliteit 
die het groen op de boulevard brengt is een versterking voor 
de boulevard en daarmee voor het gehele gebied. Het groen 
in de boulevard hoort niet bij het arboretum, maar is een lint 
van fleurige bloemen en planten. 

Het groen op de kavels is bij voorkeur een doorzetting van 
het arboretum, maar hier is de deelnemende partij niet toe 
verplicht. Het groen van het arboretum dient wel ter inspiratie 
voor het gebouw en de inrichting van het kavel. 

De straten en wegen van het grid zullen niet volledig verhard 
worden. De delen die niet verhard zijn kunnen met gras 
ingezaaid worden en de afwatering van de straat zal ook via 
deze zone plaatsvinden. 

Het gebied buiten het carré op Utopia zal omgevormd 
worden naar een voedselbos. Het groen buiten het carré op 
het Weerwatereiland heeft een natuurlijke uitstraling.

principe van het arboretum
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Water en oevers
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Naast het bos blijft ook het water zoveel mogelijk gehandhaafd 
zoals het nu is. Alleen daar waar het echt noodzakelijk is wordt 
land aangeheeld. De oevers die met stortsteen zijn uitgevoerd 
blijven dit uiterlijk behouden en de overige oevers zullen als 
groene natuurvriendelijke oevers worden uitgevoerd. 

impressie bouwvolumes Floriade stadswijk
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impressie Floriadeterrein
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6.2 Ecologie
Het evenement Floriade en de stadswijk moeten leiden tot 
een nieuwe groene oase in de stad tussen Weerwater en 
A6. De ecologische opgave is dan ook niet zozeer defensief, 
d.w.z. redden wat er nog gered kan worden uit het bestaande 
groen. De ambitieuze ecologische opgave bestaat er uit 
die (systeem- en soort)kwaliteiten in de het Floriadeplan te 
integreren die méér maken van het plan, de diversiteit en 
weerbaarheid versterken, de gewenste duurzaamheid borgen 
en de beleefbaarheid/binding met bewoners/bezoekers 
vergroten. 

Verbinden is het centrale thema in deze ecologische opgave 
voor het Floriadegebied:
• verbinding tussen natuurgebieden,  
• verbinding van bovengronds met de bodem (de 

natuurlijke context) 
• en verbinding met bewoners van Almere en gebruikers 

van het gebied. 

Het Floriadegebied wordt zo een schakel tussen 
natuurgebieden van het Blauwgroene Hart (RRAAM), en wel 
op de drie schalen: 

• de aantakking van EHS/NNN in dit deel van Flevoland, 
wat in de praktijk betekent uitwerking van de gewenste 
ecologisch-recreatieve verbindingszone langs de A6 die 
Vroege Vogelbos-Beginbos verbindt met de boswachterij 
Almeerderhout zoals ook aangegeven in het Ecologisch 
Masterplan Almere (2006);

• de relatie van het Floriadegebied met Weerwater en 
Almere Centrum, te vertalen in systeemeisen enerzijds en 
functies en beleving in het stedelijke weefsel anderzijds,

• en het Floriadegebied zelf: (details voor) inrichting 
en beheer, uitwerking ‘ontwikkelregels’, inspirerende 
voorbeelden en referenties van elders en dergelijke.

Systeemmaatregelen zijn voor het duurzaam ecologisch 
functioneren op de langere termijn crucialer dan 
soortmaatregelen. Maar het belang van herkenbare soorten 
voor de beleving moet niet onderschat worden, omdat 
soortgerichte en individugerichte maatregelen bij uitstek 
zichtbaar en beleefbaar zijn voor bewoners en gebruikers. 
Het Floriadegebied wordt ook de schakel tussen natuur en 
bewoners: beleefbaar, begrijpelijk, stimulerend. Mensen 
kunnen en mogen er iets mee.
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impressie mogelijke uitwerking noten kavel
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Systeemmaatregelen
Bij systeemmaatregelen staat het begrip ‘verbinden’ 
centraal. Verbinding tussen natuurgebieden, verbinding van 
bovengronds met de bodem en verbinding tussen gebruikers 
en natuur. Deze drie verbindingen dienen steeds herkenbaar 
te zijn. Een belangrijk thema is daarnaast een gezond 
watersysteem. Dat kan enerzijds gebeuren door vervuiling 
tegen te gaan en anderzijds door de zelfreiniging van het 
water te stimuleren, bijvoorbeeld door natuurvriendelijke 
oevers en gezonde onderwatervegetatie.

Soortgerichte en individugerichte maatregelen
De Floriade hoeft geen bedreiging te zijn, maar kan kansen 
bieden voor verbeterde levensomstandigheden van zowel 
beschermde als onbeschermde plant- en diersoorten. Per 
beschermde diersoort zijn reeds sets aan maatregelen 
opgesteld, waardoor het aanvragen van een ontheffing Wet 
natuurbescherming in het meest optimale geval niet eens 
meer aan de orde is. Er is echter wel ontheffing aangevraagd 
om ook het bevoegd gezag een oordeel te laten geven 
over de maatregelen. Daarnaast kunnen kleine ingrepen, 
maatregelen, aanpassingen en inrichtingen bijdragen leveren 
aan verbeterde vestigingsmogelijkheden voor plant en dier. 
Niet alleen de bestaande maar ook nieuwe soorten die zich 
thuis (kunnen) voelen in de nieuwe situatie van Floriade en 
Stadswijk. Dat betekent wel dat bij het allereerste begin van 
ontwerp, aanleg en inrichting aandacht moet zijn voor deze 
kansen, en dat deze aandacht aanwezig blijft in de beheerfase. 
Op deze wijze kan een verbinding gelegd worden tussen 
bewoners en gebruikers enerzijds en de ecologie anderzijds. 

De economie van ecologie en biodiversiteit
Ecologie en biodiversiteit leveren een grote bijdrage aan 
de economie. Waterberging, koelte, voedsel, ruimte om 
te spelen, waardevermeerdering van vastgoed, ecologisch 
uitgebalanceerde systemen die tot minder beheerkosten 
leiden; het zijn allemaal voorbeelden van economische baten 
van natuur. Omdat de inzet van natuur al gebruikelijk is sinds 
mensenheugenis, is er weinig oog voor deze baten. Dit leidde 
de afgelopen 100 jaar tot het kiezen van vooral technische 
oplossingen. Harde dijken in plaats van vooroevers, airco’s in 
plaats van boomschaduw, de gifspuit in plaats van natuurlijke 
bestrijding. Om dit tij te keren is het TEEB-programma opgezet 
(The Economics of Ecology and Biodiversity). De Floriade biedt 
kansen om de TEEB ook tastbaar, zichtbaar dus beleefbaar te 
maken.
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impressie mogelijke invulling bebouwing
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7.1 Leren om te groeien
Almere is op weg om de vijfde stad van Nederland te worden. 
Om tenminste twee redenen is dit een uitdaging. Ten eerste 
moeten de bestaande inwoners en stad overduidelijk baat 
hebben bij de groei. Ten tweede dient de toekomstige 
ontwikkeling van Almere op duurzame, zichtbaar groene 
en inclusieve wijze plaats te vinden. De gemeente Almere 
gebruikt Floriade om uit te vinden hoe dat moet. Tegelijkertijd 
wil Almere de vaardigheden ontwikkelen die horen bij het zijn 
van de vijfde grote stad van Nederland.

Almere is voor deze uitdaging afhankelijk van veel kennis, 
kunde, middelen en risicobereidheid van derden. Denk bij 
‘derden’ aan andere overheden zoals de provincie Flevoland, 
de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, de 
Rijksoverheid en Europa. Maar denk ook aan lokaal MKB, het 
nationale en internationale grootbedrijf, vastgoedpartijen en 
bouwers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
initiatiefrijke inwoners.

Floriade is voor de gemeente Almere een krachtig instrument 
om versneld te leren én om zo groot mogelijke betrokkenheid 
en bijdragen van derden aan dat leerproces te realiseren. Het 
doel is om een brede variëteit van innovaties te integreren in 
de stadswijk en het evenement die op deze schaal nog niet 
eerder in Nederland is getoond. De langjarige betrokkenheid 
van Amvest bij de gebiedsontwikkeling van het Floriadeterrein 
en Floriade stadswijk, is een belangrijk voorbeeld van het 
verbinden van derden aan de grote opgaven van Almere.

7. GROENE STAD
 
De kwaliteit van de samenwerking met Amvest, en de mate 
waarin de gemeente Almere er in slaagt met Amvest de 
gezamenlijke ambities te realiseren, zijn bepalend voor het 
eindresultaat van de Floriade gebiedsontwikkeling en de 
impact en baten van deze gebiedsontwikkeling voor de rest 
van Almere.

7.2 Amvest legt de lat hoog
Als uitkomst van de selectieprocedure is duidelijk dat Amvest 
samen met de gemeente een wijk gaat realiseren van 
bijzonder hoge ruimtelijke kwaliteit en met vooruitstrevende 
ambities ten aanzien van duurzame vernieuwing. Onder 
meer op het gebied van integratie van het arboretumgroen 
met de gebouwen, duurzame energievoorziening, circulair 
materiaalgebruik, klimaatadaptie en mobiliteit wordt de 
Floriade Stadswijk sowieso een voorbeeld voor de volgende 
generatie stadswijken van Almere en daarbuiten.

De beoogde ruimtelijke kwaliteit, hoogstaand en 
onderscheidend, wordt in andere hoofdstukken uitgebreid 
toegelicht. Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop de 
gemeente Almere en Amvest werken aan het innovatief gehalte 
van Floriade Stadswijk: met name gaat het hoofdstuk in op 
minimaal verwacht mag worden ten aanzien van duurzame 
innovatie van de leefomgeving, en hoe we de innovatieve lat 
in de komende tijd hoger kunnen leggen.
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Het ambitieniveau van Amvest ten aanzien van vernieuwing 
ligt reeds hoger dan wat de gemeente voorafgaand aan de 
selectie had verwacht. Waar de gemeente de innovaties vooral 
geclusterd zag of enkele plekken, zoals binnen een concept 
zoals de Straat van de Toekomst / iStreets, kiest Amvest er 
voor om in de gehele stadswijk zo veel mogelijk de nieuwe 
‘state of the art’ te realiseren: iCity. Amvest biedt daardoor 
veel comfort dat de Floriade stadswijk zowel ruimtelijk als ten 
aanzien van duurzaamheid van de gebouwde omgeving een 
goede setting is voor de Floriade wereldtentoonstelling.

7.3 Het Amvest innovatie dossier: basis en extra
Naast een wereldtentoonstelling heeft Floriade de functie 
van voorloper, voor de volgende generatie wijken en voor 
de langere termijn van de ontwikkeling van Almere zelf en 
daarbuiten.

Amvest maakt in het Innovatie Dossier onderscheid tussen 
‘basis’ (now innovaties) en ‘extra’ (new en next innovaties). Voor 
de goede orde, het hiervoor genoemde hoge kwaliteitsniveau 
en de duurzame ambities vallen binnen de ‘basis’ van Amvest. 
De innovaties worden uitgewerkt in het ontwerp van het 
gebied en het vastgoed.

De vernieuwingen in onderstaande tabel vallen binnen 
de ‘basis’, zijn uitgangspunt voor realisatie binnen de 
projectkaders, vragen om mede-eigenaarschap bij de 
gemeente en leiden daarmee tot een voorbeeld voor de 
volgende generatie stadswijken. De categorisering volgt het 
Innovatie Dossier van Amvest.

 
 impressie mogelijke invulling kavels A

Energie Een aardgasloze wijk met goede 
bouwkwaliteit en energievoorziening 
uit duurzame bronnen. Woningen 
worden Bijna Energie Neutraal Gebouwd 
(BENG). Op het Weerwatereiland worden 
individuele warmtesystemen toegepast. 
Tevens wordt een gemeenschappelijke 
Warmte Koude Opslag (WKO) of 
warmtesysteem op gebouwniveau 
toegepast in de alleezone en Waterhout.

Klimaatbestendige 
sponsstad

Een wijk waarin piekbuien zo min 
mogelijk overlast veroorzaken, waar 
kavels en het gebied zoveel mogelijk 
waterneutraal zijn en hittebestendig. De 
wijk wordt ontworpen op basis van een 
klimaatstresstest. In de openbare ruimte 
bevindt zich een minimum aan kolken en 
ondergrondse leidingen. Groene ruimte 
wordt gemaximaliseerd. Indien mogelijk 
wordt regenwater gebruikt voor sanitair 
en irrigatie in gebouwen. Op gebouwen 
worden groene/multifunctionele dagen 
en gevels toegepast. Indien mogelijk 
wordt bovengrondse waterberging in 
waterpleinen en urban wetlands toegepast. 
Het streven is naar maximaal 50% 
verharding van tuinen en openbare ruimte.
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Gezonde 
stedenbouw

Een groene leefomgeving die uitnodigt 
om naar buiten te gaan. Een gebied met 
schone lucht, weinig geluidsoverlast en 
woningen met een gezond binnenklimaat. 
Alle dagelijkse voorzieningen liggen binnen 
fiets- of wandelbereik, en een openbare 
ruimte die voorziet in interactie, spelen 
en voedsel. Het stedenbouwkundig plan is 
gericht op ‘active travel’. Alle schaalniveau’s 
van mobiliteit zijn op orde, waaronder de 
netwerken voor fietsen, OV en wandelen. 
Stadslandbouw en indoor farming worden 
gefaciliteerd. Voor parkmanagement wordt 
een bijzondere oplossing gecreëerd voor 
deze bijzondere wijk. Gezondheid wordt 
real time gemonitoord.

Slim 
mobiliteitsconcept

Goede bereikbaarheid met actieve, 
emissieloze mobiliteit. De fietstijd naar 
Almere centrum is kort. Uitgangspunt is 
‘Scenario 4’ voor de parkeernorm. Voor 
korte, incidentele verplaatsingen worden 
deelauto’s in gezet. Deze worden in de 
wijk geparkeerd. Voor lange, geplande 
verplaatsingen worden eveneens deelauto’s 
ingezet, deze worden op een centrale 
locatie geparkeerd.

Nieuwe sanitatie Efficiëntere inzameling van afvalwater 
door vacuumrioleing.

Next level design Digitaal instrumentarium voor goed 
ontwerp en betere bouwkwaliteit door 
middel van 3D Bouw Informatie Modellen 
(BIM) en Bouw Energie Modellen (BEM).

Autarkische 
waterwoningen

Visueel aantrekkelijke woning in een nieuw 
woonmilieu: waterwoningen.

Massief houtbouw Schoon, snel en circulair bouwen door 
modulaire bouw en massieve houtbouw.
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7.4 De gemeente is aan zet
Amvest legt met de voorgenoemde vernieuwingen een zeer 
stevige basis onder het innovatief gehalte van de wijk. De 
gemeente Almere heeft zogezegd met Floriade een unieke 
mogelijkheid om te leren om te groeien, en daar de nodige 
partners bij te betrekken. Voor de Floriade stadswijk kijken 
we daarom vanaf die basis ook naar vernieuwingen die meer 
experimenteel van aard zijn.

De in het Innovatie Dossier als ‘extra’ aangeduide ambities van 
Amvest hebben een onrendabele top, kennen verschillende 
kosten- en baathouders, en/of zijn experimenteel. Amvest 
heeft diverse ambities geformuleerd die verder gaan dan wat 
nu ‘state of the art’ is in gebiedsontwikkeling en vastgoed. In 
veel gevallen betreft dit innovaties die noodzakelijk zijn om 
weer andere vernieuwingen mogelijk te maken. Decentrale 
waterzuivering maakt het bijvoorbeeld mogelijk om uit 
afvalstromen waardevolle materiaalfracties terug te winnen.

Per definitie heeft Amvest financiële bijdragen en actieve 
betrokkenheid van andere partijen nodig om deze 
vernieuwingen haalbaar te maken. Daarnaast kan het zijn 
dat belemmeringen in beleid en regelgeving of organisaties 
vragen om bestuurlijke interventies. In alle gevallen is de 
gemeente Almere een belangrijke belanghebbende van deze 
vernieuwingen. Maar de gemeente is niet de enige. In veel 
gevallen is tevens het Rijk noodzakelijkerwijze betrokken 
bij de uitwerking en het mogelijk maken van vernieuwing, 
bijvoorbeeld door cofinanciering en bestuurlijke interventie. 
Ook innovatieve ondernemingen, kennisinstellingen, 
hogescholen en inwoners zijn partners van de vernieuwing.

 
De innovatieve extra’s gaan over energie (o.a. nul op de meter 
op gebiedsniveau), zeer hoogwaardige digitale connectiviteit, 
digitale samenwerking aan ontwikkeling en beheer, decentraal 
terugwinning van grondstoffen uit afvalwater en betonprinten 
van gebouwcasco’s. De volgende tabel correspondeert 
met het Innovatie Dossier van Amvest, en bevat de daarin 
benoemde ‘extra’s’.

impressie bijzondere woningtypen
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Energie Toelichting: Verregaande integratie van 
energie en de leefomgeving, nieuwe en 
slimme grids.

Streven naar nul-op-de-meter op 
gebiedsniveau

Zonne-energiesysteem in openbare ruimte

Gelijkstroomnetwerken

Smart Thermal Grid

Koppeling data center aan warmtevraag

Nieuwe sanitatie Toelichting: Lokale waterkringloop scheiden 
en grondstoffen terugwinnen.

Decentrale waterzuivering

iBackbone Toelichting: Monitoring en invloed op 
kwaliteit van de leefomgeving.

Open connectiviteit tbv. data uitwisseling, 
koppeling sensoren en beleving 
leefomgeving

Next level design Toelichting: Maximale interactie tussen 
mens en omgeving bij ontwerpen, bouwen 
en gebruik.

Digital Twin tbv. meten, monitoring en 
simulatie van de stad

Autarkische 
waterwoningen

Toelichting: Off-grid innovatie.

Zelfvoorzienende waterwoningen

 

Kabels- en 
leidingenducts

Toelichting: Beter aanleggen. Minder 
overlast en schade van beheer.

Kabels- en leidingenducts

3D betonpinten Toelichting: Schoon, snel en circulair 
bouwen.

3D geprinte pilot betonconstructies
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7.5 De gemeentelijke inbreng
Vanuit haar beleidsverantwoordelijkheden en taken kijkt de 
gemeente vervolgens logischerwijze naar vraagstukken en 
vernieuwingen op meer domeinen. Veel van die vernieuwingen 
vallen buiten de scope van Amvest maar raken wel aan de 
integrale ontwikkeling en het beheer van de Floriade stadswijk 
als onderdeel van het stadscentrum van Almere.

De vraagstukken en vernieuwingen vallen in zes categorieën:
• Gezonde Mobiliteit
• Energie
• Circulair
• Veiligheid
• Gezondheid en voedsel
• Randvoorwaarden

In beide gevallen, dus zowel de door Amvest benoemde extra’s 
als de bredere gemeentelijke agenda, is de gemeente aan 
zet. In onderstaande tabel is de gemeentelijke agenda voor 
vernieuwing nader toegelicht. Deze is het resultaat van een 
omvangrijke inventarisatie binnen de gemeente. Het Innovatie 
Dossier van Amvest valt in zijn geheel binnen deze agenda.

Gezonde mobiliteit Een platform dat het mogelijk maakt om 
makkelijker, gezonder, veiliger je binnen 
Almere te verplaatsen, zowel als bezoeker 
als inwoner. Een multimediaal platform, 
dat gezondheidswinst begrijpt (dus fiets 
en wandelen boven de auto), dat delen 
bevordert (dus deelauto’s), dat veilig en 
vertrouwd is, dat multimediaal is en dat 
real time info biedt. Het platform reikt van 
keuzes buiten Almere via de verplaatsingen 
in Almere tot parkeren en reisinformatie.

Energie De Floriade woonwijk ontwikkelen als 
een wijk die energie producerend is in 
zijn gebruik. Dat betekent meer dan 0 op 
de meter. Het vraagt om opwaardering 
en verslijking van het grid, om de 
inschakeling van thermale energie als 
warmtebron richting het Almeerse 
energienetwerk, om de transitie naar 
aardgasloos wonen, om de vorming van 
een duurzame elektriciteitscorporatie die 
leveringsafspraken maakt en handhaaft, 
en om een netwerk van zonne-
energiepanelen, lantaarnpalen, laadpalen 
en batterijen (storageoplossingen) op 
gelijkstroom.
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Circulair Almere is een circulaire stad in opbouw, 
waarin al wat ontworpen en hergebruikt 
wordt gemaakt wordt volgens de principes 
van upcycling. De MRA is de Nederlandse 
voorbeeldregio van de circulaire stad 
in de Nederlandse smart city agenda. 
Almere geeft dat vorm. We maken ons 
conform de Almere principes klaar voor 
de duurzame stad van morgen. Het gaat 
hier echt om engineering, inclusief de 
stedenbouw benadering die daarbij past. 
Voor nu betekent dat vooral een focus 
op bouwlogistiek en duurzaam ontwerp: 
modulair ontwerp, DCBFMD-afspraken, 
zowel voor de bebouwde omgeving als 
voor de publieke ruimte. Dit betekent 
heeft in ieder geval consequenties voor de 
kabels en leidingen, voor de vormgeving 
en inrichting van de openbare ruimte 
(slimme lantaarnpalen, sensorenregister 
van het Kadaster), voor het ontwerp en 
digitale hulpmiddelen, verduurzaming van 
de woningen, gelijkstroom, en het circulair 
inkoopproces.

Veiligheid Voor het borgen van de veiligheid in een 
binnenstad gebied waar zes maanden lang 
een groot evenement plaatsvindt, is real-
time monitoring van de binnenstad en de 
Floriade zelf een vereiste. In de Amsterdam 
Arena hebben de daar betrokken partijen 
een veiligheidsplatform ontwikkeld op basis 
van Europese architectuur. De gemeente 
Den Haag past die architectuur nu ook 
toe in het Living Lab Scheveningen, om 
de drukte op de boulevard, toevoerwegen 
en op het strand te monitoren en mensen 
in staat te stellen goed geïnformeerde 
beslissingen te nemen op basis van actuele 
accurate informatie tijdens de reis naar 
Scheveningen en in Scheveningen zelf. Den 
Haag benut daarvoor het lichtnet.

Gezondheid en 
voedsel

Gemeente is mede-eigenaar van veel 
opgaven waar voedsel een belangrijke rol 
speelt, zoals gezondheid, obesitas, kinderen 
die zonder ontbijt en lunch op school 
zitten, werkgelegenheid en betaalbaarheid 
van leven in de stad. Dat betekent echter 
niet dat de gemeente per definitie ook 
letterlijk eigenaar is van innovaties ten 
aanzien van gezondheid en voedsel, waar 
dat in het ruimtelijke domein bijvoorbeeld 
wel het geval is. De gemeente kan wel 
degelijk een aanjager zijn van vernieuwing 
door anderen, zoals huidige ketenpartners, 
Dat begint met een plaatsbepaling 
van de gemeente over de exacte rol in 
verschillende vraagstukken, wat voor 
vernieuwing aan te jagen, vanuit welke 
creatieve mogelijkheden de gemeente 
vernieuwing kan stimuleren.
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Tot 1 juli 2019 gaan we uitvinden hoe hoog de lat kan liggen 
en hoe we innovaties kunnen toepassen en opschalen. We 
gaan uitvinden hoe we stad duurzamer, groener en inclusiever 
kunnen ontwikkelen, waarbij we weten dat de oplossingen van 
de afgelopen 40 jaar niet de oplossingen van morgen zijn. Dit 
doen we voor heel Almere en voor heel Nederland. We willen 
er als stad en partners van leren. Over die ervaring kunnen 
we vervolgens tijdens de Floriade in 2022 een authentiek en 
wervend verhaal vertellen aan de wereld.

In alle gevallen zal dit vragen om betrokkenheid van de 
gemeentelijke organisatie: personele inzet om projecten 
te lanceren, subsidies aan te vragen, raadsvoorstellen te 
maken, maar ook investeringskracht en het slim schuiven van 
budgetten. Ook vraagt dit om een houding van de gemeente 
(ambtelijk en raad) die gaat over kansen en potentie. De 
gemeente zal verregaande, gelijkwaardige relaties aangaan 

met haar partners, die partners maximaal faciliteren en tegelijk 
de vaardigheden aanleren die passen bij de slimme groene 
stad van 350.000 inwoners.

De ambities van anderen worden leidend in het vermogen 
van Almere om haar eigen doelen te realiseren. Dat betekent 
meehelpen met vergunningen aanvragen en verlenen, 
meehelpen met andere partijen die er iets van zichzelf in willen 
brengen, meehelpen in aanvullende subsidies, meehelpen 
in het bouwen van het podium om al deze inspanningen te 
etaleren en er van te leren. De gemeente zal zich veel meer 
naar buiten richten om haar eigen grootste opgaven aan te 
kunnen pakken.

Met Amvest heeft de gemeente nu een heel krachtig 
kwalitatief en innovatief niveau ‘vastgeklikt’. Dit Definitief 
Ontwikkelingsplan houdt er rekening mee dat we gaan 
uitvinden hoe we schaalbare innovatie realiseren. Daarbij geldt: 
hoe meer partners kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en 
groei van Almere, hoe meer oplossingen we gaan vinden voor 
de grote Almeerse vraagstukken en des te groter de baten 
voor Almere uitpakken van Floriade als experiment. Maar 
feit is: het succes van de gebiedsontwikkeling van Floriade 
stadswijk en de kansen van het realiseren van de Groene Stad, 
zijn minstens zo afhankelijk van alle niet-ruimtelijke kaders en 
condities, als van de ruimtelijke spelregels. 

randvoorwaarden Als rode draad door deze pakketten loopt 
verbondenheid. Dat betekent het hebben 
van actueel inzicht en beïnvloeding van 
de stad hier en nu door connectiviteit en 
sensoren. Daarmee raakt het de borging 
van de integriteit van de persoonlijke 
levenssfeer: wat betekent privacy by design 
nu precies? En de borging van de openheid 
van de stad voor iedereen: toepassing 
van open data in de open ruimte en de 
vertaling daarvan naar de VNG standaard 
en naar Almere als living lab. De vertaling 
hiervan naar de instrumenten die we 
benutten om de stad te sturen, met name 
in het de sfeer van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, geborgd in de 
Almeerse aanpak van de Omgevingswet.
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8.1 uitgiftestrategie
Almere heeft op dit moment woningbouwlocaties in Almere 
Poort, Nobelhorst en Oosterwold. Het woningaantal van 
de Floriade is met 600 woningen, 60 waterwoningen en ca. 
47.000 m2 aan voorzieningen een ontwikkelgebied van 
beperkte grootte. Door het gevarieerde programma gaat 
het vooral om het specifieke concept van de kwaliteit van de 
locatie, die met de interactie van het evenement Floriade, de 
goede bereikbaarheid en het uniek groen karakter een aantal 
belangrijke unique selling points heeft. 

De gemeente Almere heeft het najaar van 2017 in 
samenwerking met de Floriade Almere 2022 BV in het kader 
van de ontwikkeling en realisatie van de Floriade en de 
ontwikkeling van de stadswijk een openbare marktconsultatie 
georganiseerd. Deze marktconsultatie werd gehouden 
voorafgaand aan de aanbesteding voor de uitontwikkeling en 
realisatie van Floriade en stadswijk. Met de marktconsultatie 
is de markt voorafgaand aan de voorgenomen partnerselectie 
geïnformeerd over het gehele programma en de projecten, 
de toenmalige ideeën over mogelijke scenario’s, planning en 
dergelijke en heeft de gemeente Almere inzicht verkregen in de 
ambities van marktpartijen en in de kansen en mogelijkheden 
om deze te verbinden met de gestelde doelen van de Floriade.

In december 2017 is de gemeente Almere gestart met een 
Europese aanbestedingsprocedure voor het selecteren van 
één marktpartij (of een combinatie van marktparttijen) die 
het Floriadeterrein zou kunnen ontwikkelen, financieren, 
coördineren, realiseren en exploiteren conform de 
Gebiedsvisie, het Chw Bestemmingsplan Almere Centrum 
Weerwater-Floriade, het Concept Ontwikkelingsplan Floriade 

8. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
Stadswijk en het concept Expoplan. In mei 2018 heeft het 
college van Almere een voorlopig gunningsbesluit genomen 
om Amvest te selecteren als samenwerkingspartner. De 
inschrijving van Amvest sloot aan en ging op onderdelen 
verder dan de uitvraag van de gemeente. Amvest werkt samen 
met Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos Raadgevende 
ingenieurs. De Gemeente Almere en Amvest hebben de 
afgelopen maanden hun ambities vertaald in het voorliggende 
Definitief Ontwikkelingsplan. Na goedkeuring van de raad met 
dit Definitief Ontwikkelingsplan vindt de definitieve gunning 
plaats.

Amvest wil zich langjarig verbinden aan en investeren in 
het Floriade evenement en de stadswijk. Amvest zal zich als 
samenwerkingspartner ook inzetten om de lokale economie 
ontwikkeling te bevorderen door het betrekken van lokale en 
regionale ondernemers en het realiseren van social return (met 
middelen om de afstand van kansarmen tot de arbeidsmarkt 
te verkleinen en talentontwikkeling van jonge vakmensen en 
studenten), onder andere door intensieve samenwerking met 
het Floriade Werkbedrijf. De verwachting voor het vastgoed is 
dat een substantieel deel van het vastgoed voor het beoogde 
aantal woningen en voorzieningen al voor het evenement 
gebouwd zal worden ten behoeve van het evenement 
Floriade. Dit vastgoed zal na het evenement gebruikt worden 
voor woningen en voorzieningen, en indien noodzakelijk 
daarvoor getransformeerd worden. Het overige programma 
aan woningbouw en voorzieningen zal na het Floriade 
evenement gebouwd worden. Er komen in een half jaar ca. 
2,1 miljoen bezoekers in het gebied langs die de kracht en 
schoonheid van het gebied zelf kunnen ervaren en met eigen 
ogen kunnen zien. 
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8.2 Initiatieven
Alle initiatieven worden ingebracht bij en beoordeeld door 
de initiatieventafel. Daar worden ze beoordeeld op hun 
bijdrage aan de vier thema’s van het Floriade evenement, 
hun bijdrage aan het permanente vastgoed van de stadswijk 
en hun financiering. De meest kansrijke initiatieven die zowel 
aan het evenement als aan de stadswijk een belangrijke 
bijdrage leveren worden gevraagd in overleg en in goede 
samenwerking met beoogd samenwerkingspartner Amvest 
hun plan verder uit te werken. 

Initiatieven die reeds lopen zijn de Flevo Campus van de 
Aeres Hogeschool, Innovatiepaviljoen, etc. 
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8.3 Planning
Doordat de beoogd samenwerkingspartner Amvest 
voor het evenement Floriade al het eerste deel van de 
gebiedsontwikkeling voor haar rekening neemt, zal voor de 
stadswijk een deel van het vastgoed getransformeerd worden 
naar woningbouw of andere functies. De verwachting voor 
het vastgoed is dat een substantieel deel van de woningen al 
in compacte vorm voor het evenement gebouwd zal worden 
ten behoeve van het evenement Floriade. Er zullen paviljoens 
gebouwd worden, showcase woningen en een deel van de 
woningen zal dienen als logies tijdens het evenement. De 
overige woningen zullen daarna gebouwd worden. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden na 2022 zullen deze in een paar 
jaar gebouwd kunnen zijn. 

Ook voor de voorzieningen geldt dat een groot deel al 
gebouwd zal zijn voor het evenement Floriade. In elk geval 
zullen de parkeervoorzieningen aan de alleeën gebouwd 
zijn, evenals het hotel en de stadslandbouw. De overige 
voorzieningen zullen snel in de jaren na het evenement 
gebouwd worden is de verwachting.

8.4 Fasering
Het plangebied komt gefaseerd beschikbaar en er zal dus ook 
gefaseerd met werkzaamheden gestart worden.

Als eerste worden de boulevard en de wegen van het 
Weerwatereiland bouwrijp gemaakt. Deze werkzaamheden 
zijn gestart in september 2017. Voor deze werkzaamheden zijn 
de keuring van de bomen en de uiteindelijke kap van een deel 
daarvan in de winter van 2017 geweest. 

Voor het campingdeel van Waterhout en de Zuidzone heeft 
de keuring van de bomen reeds plaatsgevonden en zal de 
eventuele kap van een deel van die bomen in de winter van 
2018/2019 plaatsvinden. In de alleezone zijn alle bomen door 
Rijkswaterstaat reeds gekapt in verband met de integrale 
ophoging van de taluds voor de A6 aldaar.

De aanplant van de bomen in de arboretumstrook vindt 
plaats zodra de gronden beschikbaar en geschikt zijn, dit 
wil zeggen dat de aanplant vooruitlopend kan geschieden 
op het daadwerkelijke bouwrijp maken. Dit om de kwaliteit 
van de bomen tijdens de Floriade te borgen. De overige 
beplantingslagen worden aangeplant volgens een tijdschema 
met als doel een maximaal resultaat te halen tijdens de expo. 

De aanplant van de bomen vindt plaats onder de 
beschikbaarheid van de materialen, hier wordt mee bedoeld 
dat de daadwerkelijke invulling van het plantmateriaal 
afhankelijk is van de boomkwekers in Nederland.
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Alle bomen, bestaande en aangeplant bomen, dienen 
beschermd te worden met minimaal een hekwerk rondom 
het wortel pakket. Bij hijsplannen moeten de bomen ook 
aangegeven worden.

Kavel 81, de kavel van het Innovatiepaviljoen van Provincie 
Flevoland zal naar alle waarschijnlijkheid als eerste bebouwd 
gaan worden. De verwachting is dat de bouw medio 2019 zal 
starten. Daarna zullen de kavels 81 en 98 ook op het plandeel 
Waterhout voor de Flevo Campus van de Aeres Hogeschool 
gebruikt worden. En vervolgens zal er uitgegeven worden op 
het Weerwatereiland, waarna Utopia kort daarop volgt. Vanaf 
begin 2019 is het campingdeel van Waterhout beschikbaar 
voor uitgifte en startbouw. Als laatste zijn de zones rond de 
A6 beschikbaar: de alleezone en de Zuidzone zijn vanaf medio 
2019 beschikbaar voor uitgifte en start bouw. 

De ruwbouw van het vastgoed dat tijdens de expo een functie 
heeft zal op 1 juli 2021 gereed zijn, zodat de inrichting en expo 
elementen op tijd op orde gebracht kunnen worden. Met het 
vastgoed dat na het evenement gebouwd zal worden, zal vanaf 
januari 2023 gestart kunnen worden. In de tussenliggende 
periode heeft de expo en het gereed maken van het terrein 
de prioriteit. 

impressie functie verandering paviljoen
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9.1 Openbare ruimte
Duurzaamheid was binnen het vakgebied van beheer 
oorspronkelijk vooral het domein van techneuten. Door de Go 
Greener beweging die door het binnenhalen van de Floriade 
is ingezet, is duurzaamheid en vergroening ook bij het beheer 
de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Naast 
technische innovaties is de stap gezet naar campagnes en 
programma’s gericht op verduurzaming. De samenwerking 
met bewoners, ondernemers en instellingen speelt daarin 
een belangrijke rol. Als eigenaar van de openbare ruimte en 
gemeentelijk vastgoed en als inzamelaar van grondstoffen kan 
de gemeente Almere direct een verschil maken. In de nieuwe 
stadswijk Floriade proberen we die vooruitgang nog een stap 
verder te krijgen.

Normaliter is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van 
de openbare ruimte met fietsroutes, boulevard, kunstwerken, 
busbaan, wateroevers, bos en riolering. De financiële dekking 
hiervoor komt uit het reguliere beheerbudget. Idealiter wordt 
het beheer vóór, tijdens en na het evenement uitgevoerd door 
een parkmanagementorganisatie. In samenwerking met de 
beoogd samenwerkingspartner Amvest worden op dit moment 
de mogelijkheden om een parkmanagementorganisatie 
waarin Stadsbeheer al dan niet participeert nader onderzocht.

Een aantal onderdelen is uitgezonderd: zo blijven bijvoorbeeld 
de bruggen uit de bruggen challenge in eigendom van de 
winnende producenten of ontwikkelaars en zullen derhalve 
ook door hen onderhouden worden. Door de inzet van dit 
principe hebben zij hebben belang bij een goed beheer van 
deze materialen kunnen zij ook nieuwe verdienmodellen 
toepassen die uitgaan van de levenscyclus van de materialen.

9. BEhEER
Als uitgangssituatie is doorgerekend wat de beheer kosten 
zijn indien er geen parkmanagement organisatie zou zijn. De 
belangrijkste conclusies daaruit zijn de volgende. De jaarlijkse 
beheerlasten voor beheer en onderhoud zijn bepaald op total-
life-cycle-costs (tlc). Dit zijn de gemiddelde jaarlijkse beheer- 
en onderhoudslasten om het areaal in stand te houden en op 
termijn te vervangen. 
De tlc voor de Floriadewijk na 2022, bedragen € 727.000,-, en 
betreft de collectieve delen inclusief het grid vermeerderd met 
de extra kosten als gevolg van zetting. 
Extra financiële aandachtspunten vormen de kosten voor het 
gedifferentieerd vuilwatersysteem en de af- en ontwatering. De 
kosten van riolering en afwatering zijn in het bovengenoemde 
bedrag niet opgenomen maar zullen aan de hand van een 
integraal riolerings- en afwateringsplan duidelijk worden.
Op basis van de extra bijdrage voor beheer en onderhoud 
(maximaal € 400.000,- per jaar voor de collectieve delen 
volgens het besluit op het Masterplan Floriade) vermeerderd 
met de inkomsten uit areaalgroei uit woningen (€ 240.000,-) en 
de berekende gemiddelde beheerlasten voor het bestaande 
areaal van voor de gebiedsontwikkeling (€ 100.000,-), komt 
het totaal aan beschikbare middelen voor de niet-uitgeefbare 
delen op € 740.000,-.
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Afgezet tegen de € 727.000,- aan gemiddeld jaarlijkse 
beheerlasten van wat nu bekend is op basis van het Definitief 
ontwikkelingsplan binnen de contouren van de Floriadewijk 
na 2022 is er voorlopig sprake van voldoende dekking.In het 
besluit van Masterplan Floriade is opgenomen dat de Floriade 
Almere 2022 BV de opdracht krijgt om een structurele dekking 
te vinden voor de padenstructuur vallend onder het grid. 
Indien de benodigde financiering voor het grid van € 88.000,- 
gevonden wordt, zou dit de druk op beheerlasten verlichten. 
De pontonvoorzieningen van Fishersman’s wharf worden in 
eigendom, beheer en onderhoud overgedragen aan derden. 
Daarmee is er geen sprake van een beheerrisico voor de 
gemeente.

9.2 Arboretum als botanische tuin
Voor het beheer van belangrijke onderdelen van het 
tentoonstellingsterrein, zoals arboretum en de paviljoens zijn 
verschillende mogelijkheden denkbaar na het evenement 
Floriade. Een belangrijke mogelijkheid voor het behoud van 
de groene kwaliteit van het Floriade terrein is het instellen 
van monumentenstatus voor het arboretum en de bestaande 
bomen. Het Floriade terrein zou daarmee het eerste gebied 
in Almere zijn waar voor het groen een monumenten status 
geldt. 

Voor het beheer van het arboretum wordt gedacht aan 
het vormen van de 26e botanische tuin van Nederland. 
Er zijn reeds 25 botanische tuinen in Nederland, waar 
gedocumenteerde, levende plantencollecties worden beheerd 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud, 
tentoonstellingen en onderwijs. Ze dienen als inspiratiebron 
voor technologische vernieuwingen, als reservoir voor 
medicinale plantenstoffen, als genetisch bronmateriaal voor 
natuurherstel en als lesmateriaal over de levende natuur. De 
Botanische tuin Floriade Almere, zou dan de eerste volledig 
digitaal opgezette botanische tuin zijn. En het zou ook de 
eerste botanische tuin van Flevoland worden en daarmee 
Almere en de provincie beter op de culturele en evenementen 
kaart zetten. Hoe de 26e botanische tuin het beste opgezet 
kan worden, gaat de komende tijd verder onderzocht en 
uitgewerkt worden.

Start arboretum met de ondertekening De Groene Stad
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10.1 Inleiding
Bij de vaststelling van het Masterplan in 2015 en bij de 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente 
Almere en Floriade Almere 2022 BV medio 2016 is besloten 
om (nog) geen integrale grondexploitatie te openen. Om die 
reden is de business case van de Floriade in 2015 vastgesteld 
als een business case voor het evenement. Nu de woningmarkt 
aantrekt zijn, als uitvloeisel van de opdracht van de raad in 
het Masterplan om meer inkomsten te genereren, stappen 
genomen om te zien of de gebiedsontwikkeling eerder kan 
worden begonnen. Hiervoor is een aanbestedingstraject gestart 
waarbij is uitgaat van integratie van gebiedsontwikkeling 
en evenement, een duidelijke shift ten opzichte van het 
masterplan. 

In de aanbesteding is de terreininvestering voor het 
evenement en de stadswijk voor risico van de marktpartij en 
de geselecteerde partij, Amvest, krijgt hiervoor in de plaats een 
ontwikkelrecht. Hiermee wordt het geldende grondprijsbeleid 
losgelaten. Amvest heeft een realisatieverplichting voor 
onder andere terreinontwikkeling en het heuvellandschap, 
deze kosten verdienen zij terug met de bouw van woningen, 
bedrijfslocaties en voorzieningen. De gemeente doet hiermee 
een ‘stap terug’. 

10.2 Bestaand financieel kader
De vastgestelde business case bij zowel het Masterplan als de 
SOK was er vooral op gericht om een succesvol evenement in 
2022 te organiseren en te exploiteren. Deze business case vormt 
het financiële kader waarbinnen thans wordt gewerkt. Zoals 
reeds in het Concept Ontwikkelingsplan werd aangegeven, 

10. FINANCIëLE TOELIChTING  
heeft het openen van een grondexploitatie effecten op de 
huidige business case. In onderstaande tabel worden deze 
effecten weergegeven. Als eerste is de thans geldende 
business case weergeven (incl. begrotingswijziging ZPO), 
daarna de effecten van het openen van de grondexploitatie en 
tot slot de business case bij het Definitief Ontwikkelingsplan:  

Financiele kader

BC bij ZPO Effect GREX BC bij DOP

Kosten
Projectorganisatie -14.367 - -14.367
Dekking reguliere budgetten 7.673 - 7.673
Terrein -24.760 23.860 -900
Communicatie / Marketing -1.604 - -1.604
Parkeren en mobiliteit -3.544 - -3.544
Bijdrage NTR -45 - -45
Making of -1.444 - -1.444
Floriade Werkt! -2.000 - -2.000
Veiligheid -500 - -500
Overige onvoorziene kosten -1.208 - -1.208
Parkmanagement / Beheer -1.599 - -1.599
Financieringskosten 801 - 801
Kwaliteitsimpuls Raad - -1.000 -1.000
Indexering -1.928 1.090 -838
Opbrengsten
Bijdr. Gemeente Almere 14.375 - 14.375
Bijdr. Provincie Flevoland 10.000 -2.970 7.030
Bijdr. Rijk 5.000 - 5.000
Bijdr. (Eur) subsidies/A’dam 2.500 - 2.500
Bijdr. vanuit vastgoed 2.500 -2.500 -
Bijdr. MIPA 1.025 -1.025 -
Bijdr. Werkgelegenheidsproject 1.500 - 1.500
Parkeren en Mobiliteit 4.398 - 4.398
Indexering 1.017 - 1.017

Resultaat (negatief/positief) -2.210 17.455 15.245
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Het openen van de grondexploitatie Floriade heeft een positief 
effect op de huidige business case van €17,5 miljoen. Hierna 
volgt een toelichting op de effecten per post:

Terrein
De terreinontwikkeling voor het evenement die was 
ingerekend in de business case Floriade is meegenomen 
in de aanbesteding. Een groot deel van de reeds gedane 
investeringen en plan- en ontwikkelingskosten zijn 
meegenomen in de aanbesteding en worden doorbelast aan 
de samenwerkingspartner. Wat resteert in de business case is 
een aantal oude plan- en ontwikkelingskosten uit 2014/2015 
die niet rechtstreeks verbonden konden worden aan de 
huidige gebiedsontwikkeling.

Kwaiteitsimpuls Raad
Naar aanleiding van amendement ‘RG-20/2018 Financiële 
Kaders Concept Ontwikkelingsplan Floriade’ wordt aan de 
raad ruimte geboden om een kwaliteitsimpuls van €1 miljoen 
aan het gebied te geven. Dit budget wordt opgenomen in de 
business case, omdat van te voren niet is in te schatten of deze 
kosten in de grondexploitatie mogen landen.  

Indexering
Het deel van de indexering welke betrekking heeft op de post 
terrein valt vrij.

Bijdrage Provincie Flevoland
Een deel van de bijdrage van de provincie betreft een 
bijdrage aan de bruggen challenge. De kosten voor deze 
bruggen worden meegenomen in de grondexploitatie en 
daarom verschuift de betreffende bijdrage ook naar de 
grondexploitatie. 

Bijdrage Vastgoed
In de business case stond een bijdrage vanuit 
vastgoedopbrengsten van €2,5 miljoen voor de dekking 
van de terreinontwikkeling. Nu de terreinontwikkeling in de 
grondexploitatie wordt verantwoord, valt deze bijdrage weg 
uit de business case.

Meerjaren Investeringsplan Almere (MIPA)
In het MIPA wordt rekening gehouden met een bijdrage aan 
de business case van €1,0 miljoen voor de fietsverbinding 
tussen Almere-Haven en Almere Stad. De kosten hiervoor 
worden verantwoord in de grondexploitatie, dus ook deze 
bijdrage verschuift naar de grondexploitatie.

10.3 Grondexploitatie
Voor een toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen 
naar de bijlage ‘Grondexploitatie Floriade Stadswijk Almere’. 
Vanuit de opgestelde grondexploitatie wordt een verwachte 
negatieve eindwaarde berekend van -/-€7,6 miljoen. Hiervoor 
zijn de volgende posten meegenomen:
• De overeenkomst met Amvest waaronder:

• Eerder door de gemeente gemaakte 
verwervingskosten

• Een groot deel van de eerder gemaakte plan- en  
ontwikkelingskosten

• De grondverkopen Innovatiezuipaviljoen en Aeresgroep
• Arboretum (incl. begeleidingskosten
• Bruggen in bruggen Challenge en bijbehorende bijdrage 

Provincie
• Bijdrage MIPA
• Toekomstige plan- en ontwikkelingskosten en begeleiding 

van het contract Amvest.
Wat er niet is meegenomen in de grondexploitatie:
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• Geluidswerende maatregelen – dubbellaags ZOAB: 
hiervoor biedt de grondexploitatie geen ruimte. Deze 
post wordt meegenomen in de herijking van de business 
case Floriade.

• Kosten voor begeleiding en afschrijving van de eerdere 
verwervingen. Deze zijn, conform besluitvorming, reeds 
in een eerder stadium ten laste gebracht en verantwoord 
in het Fonds Strategische Aankopen. 

Volgens de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording) 
dient een negatieve grondexploitatie direct af te worden 
gedekt in een voorziening. Doordat het openen van de 
grondexploitatie, zoals eerder gezegd, een positief effect 
heeft van €17,5 miljoen op de huidige business case, wordt 
voorgesteld deze voorziening door middel van een bijdrage 
uit de business case te vullen. Het gemeente breed netto 
effect van de grondexploitatie bedraagt hiermee €9,9 miljoen 
(€17,5 - €7,6).   

10.4 risico’s
Door het openen van de grondexploitatie Floriade Stadswijk 
en het sluiten van de ontwikkelovereenkomst met Amvest 
vervallen  een aantal risico’s in de risicoreservering. Dit 
betreffen de volgende risico’s:
• Algemene reserve -/-€2,2 miljoen:

• Duurzaamheidsprincipes terreininvestering: Dit  
risico betreft de kans dat de terreininvesteringen 
duurder worden door de duurzaamheidsambities 
van de Floriade. Door de aanbesteding worden 
duurzaamheidsvereisten neergelegd bij de 
samenwerkingspartner.

• Fiscaal Risico: Dit risico betreft de kans dat er door 
het organiseren van het evenement op openbaar 

gebied er een herziening van de compensatie van 
de BTW wordt toegepast op de aanlegkosten van 
het openbaar gebied. Er vindt een verschuiving 
plaats van dit risico, de post komt te vervallen in de 
algemene risico’s en wordt als risico meegenomen 
in de grondexploitatie.

• Legacy kosten te laag ingeschat: In de business case 
van de Floriade BV is €1 miljoen opgenomen om het 
gebied na het organiseren van de Floriade “schoon” 
op te leveren. Het risico wat was opgenomen was 
de kans dat dit meer dan €1 miljoen zou bedragen. 
In het Ontwikkelingsplan is nadrukkelijk gekeken 
naar de ontwikkeling van het gebied en het 
Expoplan. Hierbij was leidend dat zo veel mogelijk 
(gebiedsontwikkeling en expo) op elkaar aan zal 
sluiten, waardoor dit risico beheersbaar wordt. 

• Nutsvoorzieningen: In de business case 
werd beperkt rekening gehouden met 
nutsvoorzieningen. Dit risico wordt met het 
aangaan van de ontwikkelovereenkomst bij de 
samenwerkingspartner neergelegd en kan hiermee 
vervallen. 

• Geluidskwaliteit: plaatsen scherm: Dit risico is 
opgenomen omdat als gevolg van de geluidshinder 
van de A6 op het evenement dit consequenties kan 
hebben op het aantal bezoekers tijdens de expo. Nu 
in april door de raad is besloten tot de aanleg van 
dubbellaags ZOAB en de samenwerkingspartner het 
opgetilde maaiveld gaat aanleggen, vervalt deze 
post als achtervang.  
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• Weerstandsvermogen Grondbedrijf -/-1,5 miljoen
•  In de business case staat een bijdrage ingerekend 

van netto € 2,5 miljoen vanuit toekomstige 
grondverkopen. Het gereserveerde bedrag in het 
weerstandsvermogen van het grondbedrijf, kan bij 
het vaststellen van het MPGA 2019 vrijvallen. 

In de grondexploitatie Floriade Stadswijk worden een aantal 
nieuwe proces- en ontwerprisico’s meegenomen ten bedrage 
van €2,1 miljoen.
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