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ACTIVITEITEN

Wandeling kunst in de openbare ruimte van Haven
Start: 10.30 uur (duur 1 uur)
Verzamelpunt: kunstwerk ‘Het Gezin’, Markt 43 Almere 
Haven (naast Corrosia) 
Je komt ze overal tegen: kunstwerken in de openbare 
ruimte van Almere. Tijdens deze wandeling met een 
stadsgids ontdek je de verhalen die deze kunstwerken 
over de stad vertellen.

Fietstocht kunst in de openbare ruimte van Haven 
Start: 13.00 uur (duur 1 uur)
Verzamelpunt: kunstwerk ‘Het Gezin’, Markt 43 Almere 
Haven (naast Corrosia) 
Wil je graag fietsen? Ontdek onder begeleiding van een 
stadsgids de bijzondere collectie buitenkunst.

Maak een kunstwerk over De Hulk (voor jong en oud) 
Doorlopend tussen 11.00 – 16.00 uur 
De Hulk, Haak 32, Almere Haven 
Kunstenares Johanna Braeunlich stelt haar atelier open 
in De Hulk. Samen met haar verdiep je je in de verhalen 
over dit gebouw en maak je een eigen kunstwerk.

Wandeling door Almere Stad
Start om 11.00 uur (duur 1,5 uur) 
Verzamelpunt: La Defense, W. Dreesweg 14, Almere Stad
Al wandelend door Almere Stad neemt een stadsgids je 
mee langs bijzondere plekken. Ontdek verschillen in de 
stadskern: van bescheiden rijtjeshuizen tot prestigieuze 
woontorens; van traditioneel tot hypermodern; intieme 
binnenpleintjes of weidse daktuinen; bovenwereld 
versus onderwereld; en het langste zebrapad van 
Nederland. En dat alles op één vierkante kilometer in 
het bruisende hart van onze stad.

Rondleidingen door Filmwijk
Om 11.30, 13.30 en 14.30 uur (duur 1 uur) 
Verzamelpunt: Polygoonschool, Hollywoodlaan 109, 
Almere Stad
Wandel samen met een stadsgids door het BouwRai- 
gedeelte van de Filmwijk. Architecten werden uitgedaagd 
om vernieuwende en uitdagende ontwerpen te bedenken 
die trendsettend zouden zijn voor de toekomst. Het resul-
taat? Een wijk met gedurfde en prikkelende ontwerpen.

Bouw met LEGO® de Polygoonschool na 
Doorlopend tussen 11.15 – 16.00 uur 
Polygoonschool, Hollywoodlaan 109, Almere Stad
Onder leiding van Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) 
bouw je een mini-Polygoonschool met LEGO®. Best 
een uitdaging, want de Polygoonschool is een bijzonder 
pand: hoekig maar ook rond, licht maar ook donker. 

Audiotours Almere Haven en Almere Stad
Er zijn twee audiotours voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van Almere Haven en Stad. 
Beluister ze tijdens je wandelingen door de stadskernen 
of thuis op de bank. In de tours word je verwelkomd 
door wethouder Cultuur Hilde van Garderen. Je 
kunt de audiotours gratis downloaden via almere.nl/
openmonumentendag, of kom langs bij het centrale 
informatiepunt in de nieuwe bibliotheek in Almere Stad. 

Kijktoer voor kinderen
In deze kijktoer laat je je fantasie én je zintuigen los 
op de bijzondere gebouwen in Almere Haven en Stad. 
Je gaat op pad met een toer-tas vol leuke opdrachten 
en onverwachte vragen. De toer kun je ophalen bij het 
centrale informatiepunt in de nieuwe bibliotheek in Stad.

1  Voormalig politiebureau Almere Haven 
 Bivak 1, Almere Haven 
 11.00 – 17.00 uur 
 Almere heeft sinds vorig jaar een officieel monument. 

Het voormalige politiebureau is het eerste gerealiseerde 
ontwerp van het nu wereldberoemde architectenbureau OMA, 
opgericht door Rem Koolhaas. Volg een rondleiding, maak 
een “celfie” of laat je verrassen door een performance van 
Creative Artlabs.

2  De nieuwe bibliotheek Haven
 Markt 41, Almere Haven
 11.00 – 17.00 uur 
 De nieuwe bibliotheek biedt naast interessante en leerzame 

boeken ook de leukste activiteiten voor jong en oud. Geniet 
van een divers en doorlopend programma met optredens van 
Daniël van der Zee, een genealogie-spreekuur en bekijk een 
gedeelte van de expositie ‘Almere Boven’ (zie locatie Stads-
archief voor meer informatie).

3  Corrosia Theater, Expo & Film
 Markt 43, Almere Haven
 11.00 – 17.00 uur 
 Corrosia ontleent zijn naam aan de met cortenstaal beklede 

gevels van het gebouw. Het werd in 1978 gebouwd naar ontwerp 
van Rob Blom van Assendelft en Jan Koning. Inmiddels is het 
uitgegroeid tot hét kunstencentrum van Almere. Corrosia is een 
plek voor kunst aan de muren en kunst op de planken: een plek 
voor verbeelding en inspiratie waar van alles te beleven valt. 

4  Goede Rede Kerk en Goede Rede Toren 
 Kerkgracht 60, Almere Haven
 11.00 – 17.00 uur 
 Goede Rede, ontworpen door architectenbureau Steen en 

Tuinhof, is het eerste kerkgebouw van Almere. De kerk werd 
in opdracht van verschillende geloofsgemeenschappen 
in 1979 gebouwd. Volg een rondleiding of geniet van 
verschillende orgelbespelingen in het kader van de Nationale 
Orgel dag. Tussendoor bespeelt stads beiaardier Bauke 
Reitsma het carillon vanuit de Goede Rede toren. 

5  World Trade Centre
 P.J. Oudweg 4, Almere Stad
 11.00 – 16.00 uur 
 Met zijn 120 meter is dit het allerhoogste gebouw van 

Almere. Het World Trade Centre zie je al van een grote 
afstand. Wanneer je op de 26e verdieping staat, zie je de 
land kaart van Almere, de polders en met helder weer een 
stukje Utrecht en Amsterdam. Stippel van uit deze hoogte je 
route voor de Open Monumentendag uit, of kom na afloop tot 
rust en kijk neer op de stad die je die dag hebt ontdekt. 

6  Lichtboogtoren
 Klokkeluidersstraat 10, Almere Stad 
 11.00 – 12.00 uur 
 Kerkgebouw De Lichtboog werd in 1984 opgeleverd en ligt 

aan de rand van het winkelcentrum van Almere Stad. Het is 
een echte “stadskerk”. Vanwege het coronavirus is het dit 
jaar helaas niet moge lijk om de kerktoren te beklimmen. Wel 
speelt stadsbeiaardier Gerda Peeters verzoeknummers op 
het carillon. Luister naar haar spel om 11 uur om je bezoek 
aan de Open Monumenten dag in Almere in te luiden. 

7  Stadsarchief
 Stadhuisplein 1, Almere Stad 
 11.00 – 17.00 uur 
 Een Open Monumentendag over “leermonumenten” kan 

natuurlijk niet zonder een bezoek aan het Stadsarchief. 
Verdiep je in de ontwikkeling van Almere door een bezoek 
aan de tentoonstelling ‘Almere Boven’. De tentoonstelling 
vertelt het verhaal van de stad door oude en recente foto’s 
naast elkaar te tonen. Een deel van deze tentoonstelling is 
ook te zien in de nieuwe bibliotheek in Stad en Haven. 

8  De nieuwe bibliotheek Stad
 Centraal informatiepunt, Stadhuisplein 101, Almere Stad
 11.00 – 17.00 uur 
 In de nieuwe bibliotheek Stad kan je een gedeelte van 

de tentoonstelling ‘Almere Boven’ bekijken (zie locatie 
Stadsarchief voor meer informatie). Verder kun je hier ook 
terecht voor informatie over de Open Monumentendag, 
vragen over de corona-richtlijnen, de Kijktoer voor kinderen, 
en de audiotours over Almere Haven en Almere Stad. 

9  Polygoonschool
 Hollywoodlaan 109, Almere Stad
 11.00 – 17.00 uur (laatste activiteit start om 16.00 uur) 
 Een school kan natuurlijk niet ontbreken in het programma 

over ‘Leermonumenten’. De Polygoonschool is geen normale 
school en dat merk je zodra je een voet over de drempel zet. 
Via rondleidingen, speurtochten, een expositie en activiteiten 
voor jong en oud leer je alles over het gebouw en de idealen 
van architect Herman Herzberger. 

10  Polderblik
 De Realiteit 7, Almere Stad
 11.00 – 17.00 uur 
 Wat gebeurt er als je een wijk bouwt waarin alles kan en 

mag? Waarbij iedereen een ontwerp mag indienen voor een 
huis? Dit idee is werkelijkheid geworden en leidde tot de wijk 
‘De Realiteit’, waar je Polderblik vindt. Het is een woning op 
palen, ontworpen door Teun Koolhaas. Volg een rondleiding 
door dit pand en bewonder de ontwerpen, tekeningen en 
werken van Koolhaas. 

11  Landbouwschuur BOT 
 Von Draisweg 15, Almere Stad 
 11.00 – 17.00 uur
 Deze landbouwschuur markeert een belangrijk stukje polder-

geschiedenis van Almere. Leer meer over deze geschiedenis en 
landbouwwerktuigen tijdens de activiteiten voor jong en oud. 

12  Floriade Preview 
 Vertrekpunt Esplanade, Almere Stad
 Om 10.30, 13.30 en 14.30 uur (duur 2 uur) 
 Vaar vanaf de Esplanade in Almere Stad naar Floriade 

Preview. In 2022 is Almere een half jaar lang hét podium 
voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. 
Neem nu alvast een kijkje op het 60 hectare grote terrein en 
zie de Floriade groeien! De torenwachter neemt je mee in de 
ontstaansgeschiedenis van Almere. Een bezoek aan Floriade 
Preview is inclusief vervoer per boot over het Weerwater vanaf 
Almere Stad, bezoek aan Floriade Preview Centre, een kijkje 
in drie paviljoens en een rondrit per treintje over het Floriade 
terrein in ontwikkeling. Parkeren in parkeer garages in 
Almere Stad, niet bij het Floriade Preview terrein.
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OPEN MONUMENTENDAG ALMERE
Ontdek het cultureel erfgoed van Almere Haven 
en Alme re Stad! Op 12 september openen twaalf 
bijzondere plekken hun deuren voor het publiek. Dit 
jaar staat de dag in het teken van “leermonumenten”. 
Daarom zijn er bibliotheken, een archief en een school 
te bezoeken. Maar ook op alle andere locaties valt iets 
te leren. Steeds weer op een andere manier, voor jong 
en voor oud. Ontdek de verschillen in architectuur 
in Almere Stad, fiets langs de collectie buitenkunst 
in Alme re Haven, en vaar naar het Floriadeterrein. 
Verdiep je in bijzondere panden, kom meer te weten 
over de ontwikkeling van Almere, of geniet gewoon van 
een uniek uitzicht. 

Op alle plekken staan vrijwilligers klaar die graag met 
jou in gesprek gaan over de iconische plekken van de 
stad. Het centrale informatiepunt vind je op 12 sep-
tember in de nieuwe bibliotheek in Almere Stad. Hier 
kun je terecht voor algemene informatie, de kindertoer 
en audiotours over Almere Haven en Almere Stad. Wil 
je liever de deur niet uit vanwege het coronavirus? 
Dan kun je de twee audiotours ook beluisteren via 
almere.nl/openmonumentendag. 

Meer informatie en programma
Toegang tot de activiteiten en de panden van de Open 
Monumentendag is gratis. Met uitzondering van het 
centrale informatiepunt is het vanwege corona alleen 
mogelijk de locaties te bezoeken met reservering. Kijk 
op almere.nl/openmonumentendag.

1-Politiebureau

2-Bieb Haven

3- Corrosia

4- Goede Rede

5- WTC

6-Lichtboogtoren

7- Stadsarchief

8- bieb stad

9-Polygoon

10-Polderblik

11 – Landbouwschuur BOT

12- Floriade
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Bij de start van de bouw van Almere rond 
1970, was er een energiecrisis gaande 
en streefde men naar een meer humane 
maatschappij. ‘Energiezuinigheid’ en 
‘flowerpower’ zaten in de lucht. Een jonge 
ploeg plannenmakers kreeg de opdracht 
om in de lege polder te beginnen met 
een stadje aan het water. Tijdens de 
energiecrisis bedachten ze busbanen en 

een netwerk van fietspaden ten nadele van 
de auto. Ook wilden ze graag een haven in 
de geest van Zuiderzeestadjes Hoorn en 
Enkhuizen. 

Eigenlijk wilden ze terug naar de kwaliteit 
van oudere steden met minder rechtlijnige 
stratenpatronen en een vermenging van 
functies. Dat kan je nu goed zien langs 

het geknikte grachtje in het centrum 
waar woningen, winkels, een kerk met 
toren, een middelbare school en het 
gebouw Corrosia met een theater, een 
bibliotheek en kantoren boven op elkaar 
zijn gesitueerd. 

Jan-Frans de Hartog was stedenbouw-
kundige en een van de Founding Fathers 
van Almere. 

Een korte beschouwing over het stadscentrum van Almere Stad 
Een concentratie van opvallende architectuur vind je in het stadscentrum in Almere 
Stad. De postmoderne gevelwand langs de Olstgracht en de winkelpassages uit 
de vroege jaren werden in 1980 trots getoond op de Biënnale van Venetië. Later 
bouwden bekende architecten als Jo Coenen en Sjoerd Soeters hier hun eerste 
opdrachten. Het stadhuis was voor Cees Dam een voorstudie voor de Amsterdamse 
Stopera. En het ging pas goed los toen Rem Koolhaas het centrum in de rijke jaren 
‘90 mocht voltooien. Nederlandse talenten kregen er hun kans, zoals Van Berkel van 
de Rotterdamse “zwaan” en de Almeerder René van Zuuk. Meyer en van Schooten 
ontwierpen de nieuwe bibliotheek. Maar Koolhaas haalde ook wereldberoemde 
architecten naar Almere zoals Christian de Portzamparc uit Frankrijk die de 
chocoladebruine blokken midden in het nieuwe stadshart ontwierp, of de Engelse 
David Chipperfield. Bekijk zijn straatjes met woningen maar eens bovenop de 
winkels tegenover de bibliotheek. En tenslotte als pronkstuk de schouwburg (nu 
het KAF-gebouw) aan het Weerwater, van bureau Sanaa uit Japan. Met het nieuwe 
stadscentrum kregen we hier een internationale bouwexpositie. 

Brans Stassen was stedenbouwkundige en een van de Founding Fathers van 
Almere. Lees de hele bijdrage van Brans op almere.nl/openmonumentendag

Korte beschouwing op Almere Haven
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