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transformeerd tot woonwijk, waar
bewoners in alle vrijheid hun eigen
duurzame huis kunnen realiseren. Maar ook in het centrum van
Almere bouwen toonaangevende,
vaak nog jonge architecten aan experimentele projecten. ‘Floriade’,
dat komend voorjaar opent en
rekent op twee miljoen bezoekers,
zou al die innovatiekracht met de
wereld moeten delen en daarmee
Almere opnieuw als pioniersstad
op de kaart moeten zetten. Vooralsnog trekt de tentoonstelling
overigens vooral belangstelling
vanwege vertrekkende managers
en forse budgetoverschrijdingen.

Door Elsbeth Grievink

Almere is
het nieuwe
Rotterdam

Artist’s
impression van
het kunstpaviljoen
op het Weerwater,
vlak bij de Florestoren.
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dat niet helemaal strookt met
het imago dat aan Almere kleeft,
dat van sfeerloze provinciestad,
waar weinig te beleven valt. Het is
tijd dat beeld bij te stellen, want
Almere heeft hoge ambities. Het
wil de vijfde stad van Nederland
worden en is van plan het inwonersaantal op te schroeven naar
350.000. Het is aannemelijk dat
dat zal lukken: de oververhitting
op de woningmarkt dwingt veel
Amsterdammers te verkassen, en
Almere is een populaire uitvalsbasis. Bovendien investeert Almere
in nieuwe woningen en voorzieningen, op een manier die Rotterdam
en Amsterdam het nakijken geeft.
Ideeën en concepten die nergens de kans krijgen, vinden in
Almere bodem. Zoals de ecologische zelfbouwwijk Oosterwold,
in een agrarisch landschap net
buiten Almere. Naar een plan van
oud-wethouder Adri Duivesteijn
en een ontwerp van architectenbureau MVRDV wordt dit gebied ge-
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W

ie over
de A6
richting
Almere
rijdt, kan
ter hoogte
van afslag 4 even het gevoel hebben te hallucineren. Wat zweeft
daar boven de snelweg? En dan
blijken het de cabines van een
gondelbaan te zijn. Die zijn nu nog
leeg, maar niet lang meer. Vanaf
14 april 2022 zitten er ‘Floriade’bezoekers in, die per gondel van
de ene naar de andere kant van
het ‘Floriade’-park kunnen reizen.
Vanuit hun cabine kunnen ze de
‘Floriade Expo 2022’ van bovenaf
bekijken, die dit keer zoveel meer
wordt dan een tuinbouwtentoonstelling. Namelijk: een plek waar
uit heel de wereld oplossingen
worden getoond om steden groener, leefbaarder en duurzamer te
maken.
Boven de snelweg vormen de
gondels een surrealistisch beeld,

Benieuwd naar het
nieuwe kunstpaviljoen dat in Almere
gebouwd wordt? In
het informatiecentrum van Almere
kun je een presentatie bijwonen.
Niet alleen van het
paviljoen, maar ook
van samples van
het terrazzo dat
de ontwerpers van
Studio Ossidiana
ontwikkelden.

Altijd al zelfbouw

Almere is een new town: veertig
jaar jong, vanuit het niets ontworpen en bedacht door jong talent.
De basis voor de stad werd gelegd
door een groep jonge stedenbouwkundigen en architecten die begin
jaren zeventig de creatieve denktank Projektburo Almere vormden. In de decennia die volgden
werd het pionieren en experimenteren voortgezet.
Het masterplan voor het
stadshart werd in 1994 ontworpen
door Rem Koolhaas, die met het
radicale idee kwam een heuvel aan
te leggen en het winkelgebied op te
tillen. De infrastructuur is onder
de heuvel weggewerkt, zodat je in
Almere kunt winkelen zonder last
te hebben van bussen en auto’s.
Van meet af aan is zelfbouw
gestimuleerd in Almere. Dat
begon in 1982, toen de prijsvraag
Ongewoon Wonen werd uitgeschreven, wat resulteerde in een
bijzonder woonwijkje, De Fantasie. Mensen bouwden hier hun
eigen, experimentele woning, met
bijzondere materialen en onverwachte constructies. Het idee was
dat de woningen vijf jaar zouden

Geïnspireerd door
de geschiedenis en
ecologie van Flevoland verwerkten ze
schelpen, mosselen,
klei en houtskool
van Flevolandse bodem tot rozekleurige
terrazzo.

blijven staan, maar De Fantasie
staat veertig jaar later nog ﬁer
overeind en trekt nog altijd bekijks
van architectuurliefhebbers.
Inmiddels is Almere uitgegroeid
tot de grootste zelfbouwstad
van Nederland. Het aanbod met
kavels waarop je zelf een huis mag
ontwerpen en bouwen is enorm
en divers. En als je er rondrijdt,
kom je de meest onconventionele
woningen tegen.
In 2016 organiseerde de gemeente een prijsvraag. In Almere
Poort werden kavels beschikbaar

gesteld, waar zestien winnaars
hun innovatieve huizen kleiner dan 50 m2 bouwden. Het
Woningbouwatelier bouwde hier
het eerste WikiHouse: een woning
volgens het opensourceconcept.
Online staan ontwerpbestanden
die je kunt downloaden, en
vervolgens is het een kwestie van
uitfrezen en in elkaar zetten.
Het stelt mensen in staat hun
eigen, betaalbare, duurzame,
energiezuinige huis te bouwen.
Omdat dit idee aansloeg en veel
aandacht kreeg, gaf de gemeente

Het aanbod van kavels waarop je zelf een huis
mag ontwerpen en bouwen is enorm en divers
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en het beheer van wegen, paden,
groen, water en de openbare
ruimte. Sommige beginnen een
bakkerijtje aan huis, simpelweg
omdat er nog niets is. Het is de
ultieme vorm van doe-het-zelfgebiedsontwikkeling. En dat dan
samen, als gemeenschap.
Het is niet toevallig dat het
stadsbestuur hiervoor Winy Maas,
oprichter van architectenbureau
MVRDV, aantrok, die ook het masterplan voor de ‘Floriade’ ontwikkelde. Het thema van de ‘Floriade’
is immers Growing Green Cities:
het werken aan groene, duurzame
en leefbare steden. En dat is wat
er in Oosterwold in de praktijk al
gebeurt.

VAN
FLEVOLANDSE
BODEM

De tiny houses
in Almere Poort
werden gebouwd
na een prijsvraag
in 2016.

Boomhut in
de nieuwe wijk
Oosterwold.

Dit passen ze toe in
The Promenade, het
ringvormige wandelpad op het water,
en The Stage, het
drijvend terras van
het nieuwe paviljoen. De presentatie
is te zien tot en met
14 april 2022, adres:
Donjon 3, Almere.

Cultureel aantrekkelijk

Een van de WikiHouses,
waarvan de ontwerpen
gratis te downloaden zijn.

Almere meer ruimte aan dit concept. Op De Stripmaker, in Almere
Buiten, worden nu 27 zelfbouwwoningen gerealiseerd volgens het
WikiHouse-concept.
Ook de Tiny Church is een
uitvloeisel van deze prijsvraag. Dit
ronde kapelletje, met een doorsnee
van acht meter, staat op een schijf
en draait mee met de zon. Hierdoor kunnen de zonnepanelen op
het dak de maximale hoeveelheid
licht per dag opvangen en op deze
manier voorzien in de energie die
nodig is om het kerkje, letterlijk en
ﬁguurlijk, draaiend te houden.
Geen zelfbouw, maar wel echt
iets anders is Almere Duin. Ontwikkelaar Amvest en architectenbureau ZUS stortten 700.000 kuub
zand aan de rand van het IJmeer

en creëerden hier een ruig duinlandschap, met duinen van wel
tien meter hoog. Tussen de duinen
bouwden ze zandkleurige eengezinswoningen, van chalets tot luxe
villa’s, die losjes over de duinen
lijken te zijn rondgestrooid. Schelpenpaadjes, duingrassen, kreekjes
en naaldbomen maken dat je je op
Texel waant.
In het eerdergenoemde Oosterwold wonen inmiddels ruim
1500 mensen. Ze wonen in joerts,
containerwoningen, boerderettes,
tiny houses en andere duurzame
concepten. Omdat 59 procent van
het gebied bestemd is voor urban
agriculture, slechts 18 procent per
kavel bebouwd mag worden, en er
verder nauwelijks voorzieningen
zijn, houden veel mensen hun
eigen schapen, geiten en kippen
en hebben ze moestuinen en
boomgaarden. Bovendien gaan de
bewoners samen over de aanleg

De eengezinswoningen, chalets en villa’s lijken
losjes over de duinen te zijn rondgestrooid

In het kader van practise what you
preach is het ‘Floriade’-terrein zelf
ook onderdeel van deze ambitie.
Na het evenement wordt het terrein namelijk doorontwikkeld tot
de klimaatadaptieve woonwijk
Hortus. De bewoners van deze wijk
zullen straks wonen in de groene
overblijfselen van de ‘Floriade’,
waaronder een arboretum.
De 43 meter hoge Flores-toren,
ontworpen door Klunder Architecten, wordt ook onderdeel van
Hortus. Gedurende de ‘Floriade’
wordt hij gebruikt voor diverse
expodoeleinden en horeca, daarna
wordt het een woontoren. De buitengevel, een kunstwerk naar een
ontwerp van MVRDV, Arttenders
en kunstenaar Alex Verhaest,
weerspiegelt bomen, planten en
bloemen. Hortus moet het toonbeeld worden van groen en gezond
wonen.
Op het Weerwater, vlak bij de
Flores-toren, gebeurt eveneens iets
bijzonders: daar wordt gebouwd
aan een kunstpaviljoen dat op het
water komt te liggen. Het is ont-

Nachtimpressie van
het ‘Floriade’-terrein,
ontworpen door
MVRDV.

De gondels die
onderdeel zijn van
de ‘Floriade’, met
op de achtergrond
de toekomstige
woontoren. Rechts:
het arboretum.

worpen door Studio Ossidiana, een
jong en aanstormend architectenbureau dat erin excelleert architectuur, kunst en natuur te laten
versmelten. Zo ontwikkelde Studio
Ossidiana voor dit project zijn
eigen terrazzo, waarin schelpen
van Flevolandse bodem verwerkt
zijn. Het paviljoen bestaat uit drie
cirkelvormige volumes. Bezoekers

Het paviljoen dient als voorloper en proeftuin
van een te ontwikkelen kunstmuseum
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kunnen hier straks wandelen en
zich verwonderen. Als de zon onder
is, zal het bouwwerk oplichten als
een lampion. Het kunstpaviljoen
opent zijn deuren tegelijk met de
‘Floriade’ en wordt daarna onderdeel van de woonwijk Hortus, maar
blijft niet voor altijd. Het paviljoen
dient namelijk als voorloper en
proeftuin van een te ontwikkelen
kunstmuseum. Want dat is waar
Almere nu hard aan werkt: zijn culturele aantrekkingskracht. Zodat
Almere niet alleen een stad is om
in te wonen en te werken, maar ook
een stad om te bezoeken. q
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Almere is hard op weg de meest innovatieve stad van Nederland
te worden op het gebied van architectuur. Met wereldtuinbouwtentoonstelling ‘Floriade’ in aantocht, moeten de ambities nog
een extra zetje krijgen.
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tijd dat beeld bij te stellen, want
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Geen zelfbouw, maar wel echt
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en creëerden hier een ruig duinlandschap, met duinen van wel
tien meter hoog. Tussen de duinen
bouwden ze zandkleurige eengezinswoningen, van chalets tot luxe
villa’s, die losjes over de duinen
lijken te zijn rondgestrooid. Schelpenpaadjes, duingrassen, kreekjes
en naaldbomen maken dat je je op
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In het eerdergenoemde Oosterwold wonen inmiddels ruim
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In het kader van practise what you
preach is het ‘Floriade’-terrein zelf
ook onderdeel van deze ambitie.
Na het evenement wordt het terrein namelijk doorontwikkeld tot
de klimaatadaptieve woonwijk
Hortus. De bewoners van deze wijk
zullen straks wonen in de groene
overblijfselen van de ‘Floriade’,
waaronder een arboretum.
De 43 meter hoge Flores-toren,
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wordt hij gebruikt voor diverse
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en kunstenaar Alex Verhaest,
weerspiegelt bomen, planten en
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Nachtimpressie van
het ‘Floriade’-terrein,
ontworpen door
MVRDV.

De gondels die
onderdeel zijn van
de ‘Floriade’, met
op de achtergrond
de toekomstige
woontoren. Rechts:
het arboretum.

worpen door Studio Ossidiana, een
jong en aanstormend architectenbureau dat erin excelleert architectuur, kunst en natuur te laten
versmelten. Zo ontwikkelde Studio
Ossidiana voor dit project zijn
eigen terrazzo, waarin schelpen
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zijn. Het paviljoen bestaat uit drie
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kunnen hier straks wandelen en
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Almere is hard op weg de meest innovatieve stad van Nederland
te worden op het gebied van architectuur. Met wereldtuinbouwtentoonstelling ‘Floriade’ in aantocht, moeten de ambities nog
een extra zetje krijgen.
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waar weinig te beleven valt. Het is
tijd dat beeld bij te stellen, want
Almere heeft hoge ambities. Het
wil de vijfde stad van Nederland
worden en is van plan het inwonersaantal op te schroeven naar
350.000. Het is aannemelijk dat
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op de woningmarkt dwingt veel
Amsterdammers te verkassen, en
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in nieuwe woningen en voorzieningen, op een manier die Rotterdam
en Amsterdam het nakijken geeft.
Ideeën en concepten die nergens de kans krijgen, vinden in
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buiten Almere. Naar een plan van
oud-wethouder Adri Duivesteijn
en een ontwerp van architectenbureau MVRDV wordt dit gebied ge-
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gondelbaan te zijn. Die zijn nu nog
leeg, maar niet lang meer. Vanaf
14 april 2022 zitten er ‘Floriade’bezoekers in, die per gondel van
de ene naar de andere kant van
het ‘Floriade’-park kunnen reizen.
Vanuit hun cabine kunnen ze de
‘Floriade Expo 2022’ van bovenaf
bekijken, die dit keer zoveel meer
wordt dan een tuinbouwtentoonstelling. Namelijk: een plek waar
uit heel de wereld oplossingen
worden getoond om steden groener, leefbaarder en duurzamer te
maken.
Boven de snelweg vormen de
gondels een surrealistisch beeld,

Benieuwd naar het
nieuwe kunstpaviljoen dat in Almere
gebouwd wordt? In
het informatiecentrum van Almere
kun je een presentatie bijwonen.
Niet alleen van het
paviljoen, maar ook
van samples van
het terrazzo dat
de ontwerpers van
Studio Ossidiana
ontwikkelden.

Altijd al zelfbouw

Almere is een new town: veertig
jaar jong, vanuit het niets ontworpen en bedacht door jong talent.
De basis voor de stad werd gelegd
door een groep jonge stedenbouwkundigen en architecten die begin
jaren zeventig de creatieve denktank Projektburo Almere vormden. In de decennia die volgden
werd het pionieren en experimenteren voortgezet.
Het masterplan voor het
stadshart werd in 1994 ontworpen
door Rem Koolhaas, die met het
radicale idee kwam een heuvel aan
te leggen en het winkelgebied op te
tillen. De infrastructuur is onder
de heuvel weggewerkt, zodat je in
Almere kunt winkelen zonder last
te hebben van bussen en auto’s.
Van meet af aan is zelfbouw
gestimuleerd in Almere. Dat
begon in 1982, toen de prijsvraag
Ongewoon Wonen werd uitgeschreven, wat resulteerde in een
bijzonder woonwijkje, De Fantasie. Mensen bouwden hier hun
eigen, experimentele woning, met
bijzondere materialen en onverwachte constructies. Het idee was
dat de woningen vijf jaar zouden

Geïnspireerd door
de geschiedenis en
ecologie van Flevoland verwerkten ze
schelpen, mosselen,
klei en houtskool
van Flevolandse bodem tot rozekleurige
terrazzo.

blijven staan, maar De Fantasie
staat veertig jaar later nog ﬁer
overeind en trekt nog altijd bekijks
van architectuurliefhebbers.
Inmiddels is Almere uitgegroeid
tot de grootste zelfbouwstad
van Nederland. Het aanbod met
kavels waarop je zelf een huis mag
ontwerpen en bouwen is enorm
en divers. En als je er rondrijdt,
kom je de meest onconventionele
woningen tegen.
In 2016 organiseerde de gemeente een prijsvraag. In Almere
Poort werden kavels beschikbaar

gesteld, waar zestien winnaars
hun innovatieve huizen kleiner dan 50 m2 bouwden. Het
Woningbouwatelier bouwde hier
het eerste WikiHouse: een woning
volgens het opensourceconcept.
Online staan ontwerpbestanden
die je kunt downloaden, en
vervolgens is het een kwestie van
uitfrezen en in elkaar zetten.
Het stelt mensen in staat hun
eigen, betaalbare, duurzame,
energiezuinige huis te bouwen.
Omdat dit idee aansloeg en veel
aandacht kreeg, gaf de gemeente

Het aanbod van kavels waarop je zelf een huis
mag ontwerpen en bouwen is enorm en divers
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en het beheer van wegen, paden,
groen, water en de openbare
ruimte. Sommige beginnen een
bakkerijtje aan huis, simpelweg
omdat er nog niets is. Het is de
ultieme vorm van doe-het-zelfgebiedsontwikkeling. En dat dan
samen, als gemeenschap.
Het is niet toevallig dat het
stadsbestuur hiervoor Winy Maas,
oprichter van architectenbureau
MVRDV, aantrok, die ook het masterplan voor de ‘Floriade’ ontwikkelde. Het thema van de ‘Floriade’
is immers Growing Green Cities:
het werken aan groene, duurzame
en leefbare steden. En dat is wat
er in Oosterwold in de praktijk al
gebeurt.

VAN
FLEVOLANDSE
BODEM

De tiny houses
in Almere Poort
werden gebouwd
na een prijsvraag
in 2016.

Boomhut in
de nieuwe wijk
Oosterwold.

Dit passen ze toe in
The Promenade, het
ringvormige wandelpad op het water,
en The Stage, het
drijvend terras van
het nieuwe paviljoen. De presentatie
is te zien tot en met
14 april 2022, adres:
Donjon 3, Almere.

Cultureel aantrekkelijk

Een van de WikiHouses,
waarvan de ontwerpen
gratis te downloaden zijn.

Almere meer ruimte aan dit concept. Op De Stripmaker, in Almere
Buiten, worden nu 27 zelfbouwwoningen gerealiseerd volgens het
WikiHouse-concept.
Ook de Tiny Church is een
uitvloeisel van deze prijsvraag. Dit
ronde kapelletje, met een doorsnee
van acht meter, staat op een schijf
en draait mee met de zon. Hierdoor kunnen de zonnepanelen op
het dak de maximale hoeveelheid
licht per dag opvangen en op deze
manier voorzien in de energie die
nodig is om het kerkje, letterlijk en
ﬁguurlijk, draaiend te houden.
Geen zelfbouw, maar wel echt
iets anders is Almere Duin. Ontwikkelaar Amvest en architectenbureau ZUS stortten 700.000 kuub
zand aan de rand van het IJmeer

en creëerden hier een ruig duinlandschap, met duinen van wel
tien meter hoog. Tussen de duinen
bouwden ze zandkleurige eengezinswoningen, van chalets tot luxe
villa’s, die losjes over de duinen
lijken te zijn rondgestrooid. Schelpenpaadjes, duingrassen, kreekjes
en naaldbomen maken dat je je op
Texel waant.
In het eerdergenoemde Oosterwold wonen inmiddels ruim
1500 mensen. Ze wonen in joerts,
containerwoningen, boerderettes,
tiny houses en andere duurzame
concepten. Omdat 59 procent van
het gebied bestemd is voor urban
agriculture, slechts 18 procent per
kavel bebouwd mag worden, en er
verder nauwelijks voorzieningen
zijn, houden veel mensen hun
eigen schapen, geiten en kippen
en hebben ze moestuinen en
boomgaarden. Bovendien gaan de
bewoners samen over de aanleg

De eengezinswoningen, chalets en villa’s lijken
losjes over de duinen te zijn rondgestrooid

In het kader van practise what you
preach is het ‘Floriade’-terrein zelf
ook onderdeel van deze ambitie.
Na het evenement wordt het terrein namelijk doorontwikkeld tot
de klimaatadaptieve woonwijk
Hortus. De bewoners van deze wijk
zullen straks wonen in de groene
overblijfselen van de ‘Floriade’,
waaronder een arboretum.
De 43 meter hoge Flores-toren,
ontworpen door Klunder Architecten, wordt ook onderdeel van
Hortus. Gedurende de ‘Floriade’
wordt hij gebruikt voor diverse
expodoeleinden en horeca, daarna
wordt het een woontoren. De buitengevel, een kunstwerk naar een
ontwerp van MVRDV, Arttenders
en kunstenaar Alex Verhaest,
weerspiegelt bomen, planten en
bloemen. Hortus moet het toonbeeld worden van groen en gezond
wonen.
Op het Weerwater, vlak bij de
Flores-toren, gebeurt eveneens iets
bijzonders: daar wordt gebouwd
aan een kunstpaviljoen dat op het
water komt te liggen. Het is ont-

Nachtimpressie van
het ‘Floriade’-terrein,
ontworpen door
MVRDV.

De gondels die
onderdeel zijn van
de ‘Floriade’, met
op de achtergrond
de toekomstige
woontoren. Rechts:
het arboretum.

worpen door Studio Ossidiana, een
jong en aanstormend architectenbureau dat erin excelleert architectuur, kunst en natuur te laten
versmelten. Zo ontwikkelde Studio
Ossidiana voor dit project zijn
eigen terrazzo, waarin schelpen
van Flevolandse bodem verwerkt
zijn. Het paviljoen bestaat uit drie
cirkelvormige volumes. Bezoekers

Het paviljoen dient als voorloper en proeftuin
van een te ontwikkelen kunstmuseum

fd persoonlijk | zaterdag 11 december 2021 | 81

kunnen hier straks wandelen en
zich verwonderen. Als de zon onder
is, zal het bouwwerk oplichten als
een lampion. Het kunstpaviljoen
opent zijn deuren tegelijk met de
‘Floriade’ en wordt daarna onderdeel van de woonwijk Hortus, maar
blijft niet voor altijd. Het paviljoen
dient namelijk als voorloper en
proeftuin van een te ontwikkelen
kunstmuseum. Want dat is waar
Almere nu hard aan werkt: zijn culturele aantrekkingskracht. Zodat
Almere niet alleen een stad is om
in te wonen en te werken, maar ook
een stad om te bezoeken. q
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FOTO’S: DRONE VIEW/ANDRÉ PRINS, MVRDV

Almere is hard op weg de meest innovatieve stad van Nederland
te worden op het gebied van architectuur. Met wereldtuinbouwtentoonstelling ‘Floriade’ in aantocht, moeten de ambities nog
een extra zetje krijgen.

ARCHITECTUUR

FOTO’S: MAARTEN FEENSTRA, ADRIENNE NORMAN, YOLANDA SIKKING

ARCHITECTUUR

