
We kunnen natuurlijk wel zeggen en schrijven dat het  
een hele mooie expo en wijk gaat worden, maar het is 
‘eerst zien en dan geloven’. En het eerste is nu al te zien. 
In oktober 2017 is begonnen met de aanleg van een 
dam naar het Weerwatereiland/Vogeleiland. Hierover 
wordt materiaal en zand vervoerd, met name voor de 
aanleg van de wegen die er op het Weerwatereiland 
gaan komen. In november zijn gemeente en Floriade 
BV gestart met het geven van rondleidingen. Om de 
twee weken leiden op een zaterdag of zondag gidsen,  
vrijwilligers bij de BV, mensen rond over het eiland.  
Per keer deden 15 mensen mee en daarmee waren alle 
rondleidingen volgeboekt. 

Mensen vinden het opvallend dat er nog veel bomen 
zijn blijven staan. Het eiland ademt (nog steeds) een 
aangename sfeer uit.  Aan de rand van het eiland 
richting Filmwijk staat nog een mooie bomenrij fier 

overeind. Landschapsdeskundige Christiaan Pfeiffer: 
“Die bomenrij is een soort vitrage. Er achter is van alles 
gebeurd, maar de bewoners aan de overkant zien daar 
bijna niets van.” Bovendien kregen de mensen een eerste 
indruk van hoe het terrein er over ruim 4 jaar eruitziet. De 
meeste mensen waren enthousiast over de rondleiding: 
“Met al die verhalen die je leest, wil je toch ook vooral 
zien hoe het er nu bij ligt en wat er gaat komen”, aldus 
een van de deelnemers. Een andere deelnemer: “Ik was 
eerst wel sceptisch over de Floriade, zeker gezien al 
die bomen die zijn gekapt. Maar als ik zie en hoor hoe 
zorgvuldig omgegaan is met de bomen op het eiland, 
ben ik toch een stuk positiever geworden.”
 
Waarschijnlijk vinden ook in januari en februari 
rondleidingen plaats. Voor het vaarverkeer komt er in 
maart een ‘gat’ in de dam, zodat boten weer helemaal 
rond het eiland kunnen varen. 

Een van de bijzondere aspecten van de Floriade in Almere 
in 2022 is dat het expoterrein niet buiten de bestaande 
stad ligt, maar er juist midden in. De Floriade(wijk) wordt 
de groene aanvulling van het huidige centrum. Nu staat 
het centrum wat met zijn ‘kont’ naar het Weerwater. Met 
vergroening van de Esplanade en een verbinding naar 
het Weerwatereiland komt daar verandering in. Dat 
biedt mogelijkheden voor veel meer activiteiten op het 
Weerwater dan nu het geval is. En met de plannen voor 
het Rondje Weerwater komt er aan de zuidkant van het 
centrum sowieso meer leven in de brouwerij. 

Een brug tussen de Floriadewijk en het Lumièrepark 
zal de verbindende schakel zijn tussen centrum en 
Weerwatereiland. Voor alle duidelijkheid: het wordt 
een voetgangers- en fietsbrug. Inmiddels is gestart met 
de aanbesteding. Behalve dat de brug functioneel, 
veilig, duurzaam en betaalbaar moet worden, hoopt de 

gemeente op verrassende en/of innovatieve ontwerpen 
die aansluiten bij het thema ‘Growing Green’, het thema 
van de Floriade.   

Welke aanbiedingen zijn het meest ‘groen’ in termen van 
materiaalgebruik, energieverbruik en levenscycluskosten? 
Hoe toont zich dat in ontwerp, beleving en gebruik? 
En welke brugontwerpen hebben naar de mening van 
een deskundigenjury de beste beeldkwaliteit, zijn een 
‘landmark op zich’ en voegen zich toch op transparante 
en elegante wijze in de omgeving?  Dat zijn de vragen 
die de gemeente aan de marktpartijen die belangstelling 
hebben meegeeft. In het voorjaar van 2018 is bekend wat 
voor spannende en iconische ontwerpen er zijn ingediend. 
Een deskundigenjury maakt een voorselectie van twee 
ontwerpen. In september is de keuze aan de inwoners van 
Almere. De gemeente heeft beloofd dat gekozen wordt 
voor het ontwerp dat de meeste stemmen krijgt.

RONDLEIDINGEN  
WEERWATEREILAND

ALMEERDERS KIEZEN 
ONTWERP BRUG



Het tweede GROW festival 
met 1.500 bezoekers.

Akkoord raad over businessplan Floriade 
Werkbedrijf (samenwerking gemeente met 
UWV en Randstad HR Solutions).

Bezoek Tweede 
Kamercommissie 
Economische 
Zaken.

Ondertekening convenant 
Groene Stad Arboretum met 
Stichting De Groene Stad.

Start aanbestedingsprocedure 
Weerwaterbrug.

Urban Greeners hebben hun plannen voor onder 
andere een voedselbos op Utopia nader uitgewerkt.

Maandelijkse inloopmiddag 
‘Buurten bij de Floriade’ 
in het Floriade-paviljoen. 

Start aanbestedingsprocedure 
ontwikkelpartner.

Versterkte verbinding met 
het bedrijfsleven. De Floriade 
Business Club telt inmiddels 

meer dan 100 leden.

Floriade Werkt! 
Challenge door 

de provincie.

De verzelfstandiging van de gemeentelijke 
programmaorganisatie Floriade.

2017

De derde en vierde informatie-
bijeenkomst ‘Op weg naar de 
Floriade’ werden door circa 
200 mensen per bijeenkomst 
bezocht. 

MIJLPALEN 2017

Over ruim vier jaar is het zover, dan barst de Floriade in Almere los met groene topattracties, 
evenementen en de eerste woningen van de groene en gezonde stadswijk. De voorbereidingen 

zijn in volle gang, zoals blijkt uit de vele mijlpalen die dit jaar zijn bereikt.

Druk bezochte eerste 
Open Dag op het 
Floriadeterrein.

Geslaagde Floriade 
Foodexperience tijdens 

Stadtuinenfestival.

Erkenning als ‘wereldtuin-
bouwtentoonstelling’ door het 

Bureau International des 
Expositions (BIE).

Planten eerste boom 
van het arboretum, 

een rode beuk.

Overeenkomst met camping 
Waterhout over verhuizing



MIJLPALEN 2017

In 2018 werken wij natuurlijk hard door om in 2022 een mooie 
Floriade aan ruim 2 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland te presenteren.

Nieuwe Challenge door 
de provincie.

Eerste afspraken met wereld-
steden die toonaangevend 
zijn op het gebied van voeding, 
energie, voedsel of gezondheid.

Uitbouwen Floriade 
Business Club.

Internationale 
architectenwedstrijd. 

Start Floriade 
Werkbedrijf.

Strategisch kader Veiligheid

Meer bekend over 
groene topattracties.

Evenement eerste 
plantseizoen arboretum.

Eerste Floriade Dialogue.

Gunning aan marktpartij voor 
ontwikkeling Floriadeterrein.

2018

Evenementen: 
o.a. Open Dag, Op weg naar 
de Floriade, GROW festival, 
rondleidingen Weerwatereiland, 
Buurten bij de Floriade.

Ontwikkelingsovereenkomst 
en uitwerken definitief 
Ontwikkelingsplan met 

marktpartij.

Start bouw 
Innovatiepaviljoen 

van de provincie.

Voorbereiding start 
innovatieve bruggen.

Vervolggesprekken met 
potentiële partners.

Honderden bomen planten 
op het Floriadeterrein.

VOORUITBLIK 2018



Met het bestemmingsplan dat in deze zomer van 2017 
is vastgesteld zijn de juridische randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling van de Floriade (expo en stadswijk) 
geformuleerd. Zo staat er onder andere in dat gebouwen 
niet hoger mogen worden dan 60 meter. Maar dat 
zegt nog niets hoe de wijk met 600 woningen en 60 
waterwoningen er echt uit komt te zien. Het concept 
Ontwikkelingsplan dat het college van B&W onlangs 
heeft gepresenteerd, geeft wat meer inzicht. 

Er staan al woningen in het gebied voordat het evenement 
in 2022 begint. De Floriadewijk wordt een groene en 
gezonde stadswijk en dat betekent onder andere veel 
en divers groen, weinig auto’s in het straatbeeld en een 
lage geluidsbelasting. Dat is nog niet zo gemakkelijk te 
verwezenlijken, met onder andere een verbrede A6 die 
langs de wijk loopt. 

Het groen is nog het gemakkelijkste, want het arboretum, 
de bomen- en plantencatalogus, is al één van de pijlers van 
de expo. Dit arboretum blijft ook na de expo behouden. 
Senior stedenbouwkundige Ria van Dijk van de gemeente 
Almere:  “We streven ernaar dat dit de 28ste botanische 
tuin van Nederland wordt.  

Het is de bedoeling dat alleen elektrische auto’s in de 
wijk mogen rijden. Of beter gezegd emissieloze auto’s, 
want wie weet rijden er anno 2023 zelfrijdende auto’s 

op waterstof rond. Auto’s zijn ook zo min mogelijk 
in het straatbeeld te zien. Zij staan geparkeerd in 
speciale ‘servicepunten’. Dit zijn gebouwen waar je niet 
alleen je auto kunt parkeren, maar waar ook diensten 
(denk bijvoorbeeld aan zorg, kinderopvang) worden 
aangeboden. Spelende kinderen moeten het straatbeeld 
in de Floriadewijk gaan bepalen, zo is de wens. Verder 
is ook al bekend hoe de wegen gaan lopen en of het 
een- of tweerichtingsverkeer wordt. Sommige wegen zijn 
alleen bestemd voor wandelaars en fietsers, zoals de 
boulevard aan de noordoostkant.

Met het aanbrengen van speciaal zoab op de A6 en 
het optillen van het maaiveld in het zuidwestgedeelte 
van de stadswijk denkt de gemeente het geluid binnen 
de perken te houden. Dat is natuurlijk ook noodzakelijk. 
Zowel bezoekers aan de tentoonstelling, als bewoners 
van de wijk, maar ook van Haven en  Steden- en Filmwijk 
merken idealiter zo min mogelijk van de aanwezigheid 
van de A6.

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gestart voor het 
vinden van een marktpartij of diverse marktpartijen die 
het terrein gaat ontwikkelen. Samen met deze partij(en) 
gaat de gemeente in de loop van 2018 het definitieve 
Ontwikkelingsplan opstellen. Dan wordt nog veel meer 
duidelijk over de invulling van de groene en gezonde 
stadswijk.

In de special die op 1 november in Almere Deze Week 
is verschenen, stond abusievelijk een verouderd staatje 
van de business-case van de Floriade. Hierbij een 
gecorrigeerd en geactualiseerd overzicht. 

In totaal draagt de gemeente Almere 14,3 miljoen bij, 
dat verspreid over een aantal jaren wordt uitgegeven. In 
2017 vormden de uitgaven aan de Floriade 4 promille 
van de totale gemeentelijke begroting. Dat zal de 
komende jaren niet veel veranderen.

MEER DUIDELIJKHEID OVER FLORIADEWIJK

BUSINESS CASE FLORIADE


