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W
ie over
deA6
richting
Almere
rijdt, kan
terhoogte

vanafslag4 evenhet gevoelheb-
ben tehallucineren.Wat zweeft
daarbovende snelweg?Endan
blijkenhetde cabines vaneen
gondelbaan te zijn.Die zijnnunog
leeg,maarniet langmeer.Vanaf
14april 2022zittener ‘Floriade’-
bezoekers in,diepergondel van
deenenaardeanderekant van
het ‘Floriade’-parkkunnenreizen.
Vanuithuncabinekunnenzede
‘FloriadeExpo2022’ vanbovenaf
bekijken,diedit keer zoveelmeer
wordtdaneen tuinbouwtentoon-
stelling.Namelijk: eenplekwaar
uitheeldewereldoplossingen
wordengetoondomstedengroe-
ner, leefbaarder enduurzamer te
maken.
Bovende snelweg vormende

gondels een surrealistischbeeld,

Almere is hardopwegdemeest innovatieve stadvanNederland
tewordenophet gebiedvanarchitectuur.Metwereldtuinbouw-
tentoonstelling ‘Floriade’ in aantocht,moetendeambitiesnog
eenextra zetje krijgen.

DoorElsbethGrievink

Almere is
hetnieuwe
Rotterdam

datniethelemaal strooktmet
het imagodat aanAlmerekleeft,
dat van sfeerlozeprovinciestad,
waarweinig tebeleven valt.Het is
tijddatbeeldbij te stellen,want
Almereheeft hogeambities.Het
wil de vijfde stad vanNederland
wordenen is vanplanhet inwo-
nersaantal op te schroevennaar
350.000.Het is aannemelijkdat
dat zal lukken:deoververhitting
opdewoningmarktdwingt veel
Amsterdammers te verkassen, en
Almere is eenpopulaireuitvalsba-
sis.Bovendien investeertAlmere
innieuwewoningenenvoorzienin-
gen,opeenmanierdieRotterdam
enAmsterdamhetnakijkengeeft.
Ideeënenconceptendiener-

gensdekanskrijgen, vinden in
Almerebodem.Zoalsde ecologi-
sche zelfbouwwijkOosterwold,
in eenagrarisch landschapnet
buitenAlmere.Naar eenplan van
oud-wethouderAdriDuivesteijn
eneenontwerp vanarchitectenbu-
reauMVRDVwordtdit gebiedge-

Artist’s
impression van
het kunstpaviljoen
ophetWeerwater,
vlakbij deFlores-
toren.
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Het aanbod vankavelswaarop je zelf eenhuis
mag ontwerpen en bouwen is enormendivers

transformeerd totwoonwijk,waar
bewoners inalle vrijheidhuneigen
duurzamehuis kunnen realise-
ren.Maarook inhet centrumvan
Almerebouwen toonaangevende,
vaaknog jongearchitectenaanex-
perimenteleprojecten. ‘Floriade’,
dat komendvoorjaar opent en
rekent op tweemiljoenbezoekers,
zoual die innovatiekrachtmetde
wereldmoetendelenendaarmee
Almereopnieuwalspioniersstad
opdekaartmoeten zetten. Voor-
alsnog trektde tentoonstelling
overigens vooral belangstelling
vanwege vertrekkendemanagers
en forsebudgetoverschrijdingen.

Altijd al zelfbouw
Almere is eennewtown: veertig
jaar jong, vanuit hetniets ontwor-
penenbedachtdoor jong talent.
Debasis voorde stadwerdgelegd
door eengroep jonge stedenbouw-
kundigenenarchitectendiebegin
jaren zeventigde creatievedenk-
tankProjektburoAlmere vorm-
den. Indedecenniadie volgden
werdhetpionierenenexperimen-
teren voortgezet.
Hetmasterplan voorhet

stadshartwerd in1994ontworpen
doorRemKoolhaas, diemethet
radicale ideekwameenheuvel aan
te leggenenhetwinkelgebiedop te
tillen.De infrastructuur is onder
deheuvelweggewerkt, zodat je in
Almerekuntwinkelen zonder last
tehebbenvanbussenenauto’s.
Vanmeet af aan is zelfbouw

gestimuleerd inAlmere.Dat
begon in1982, toendeprijsvraag
OngewoonWonenwerduitge-
schreven,wat resulteerde in een
bijzonderwoonwijkje,DeFanta-
sie.Mensenbouwdenhierhun
eigen, experimentelewoning,met
bijzonderematerialen enonver-
wachte constructies.Het ideewas
datdewoningen vijf jaar zouden

blijven staan,maarDeFantasie
staat veertig jaar laternogfier
overeinden trektnogaltijdbekijks
vanarchitectuurliefhebbers.
Inmiddels isAlmereuitgegroeid

tot degrootste zelfbouwstad
vanNederland.Het aanbodmet
kavelswaarop je zelf eenhuismag
ontwerpenenbouwen is enorm
endivers. Enals je er rondrijdt,
kom jedemeest onconventionele
woningen tegen.
In2016organiseerdedege-

meente eenprijsvraag. InAlmere
Poortwerdenkavels beschikbaar

gesteld,waar zestienwinnaars
hun innovatievehuizenklei-
nerdan50m2bouwden.Het
Woningbouwatelier bouwdehier
het eersteWikiHouse: eenwoning
volgenshet opensourceconcept.
Online staanontwerpbestanden
die je kuntdownloaden, en
vervolgens ishet eenkwestie van
uitfrezenen inelkaar zetten.
Het steltmensen in staathun

eigen, betaalbare, duurzame,
energiezuinigehuis tebouwen.
Omdatdit idee aansloeg en veel
aandacht kreeg, gaf degemeente

De tinyhouses
inAlmerePoort
werdengebouwd
naeenprijsvraag
in2016.

Boomhut in
denieuwewijk
Oosterwold.
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Almeremeer ruimte aandit con-
cept.OpDeStripmaker, inAlmere
Buiten,wordennu27 zelfbouw-
woningengerealiseerd volgenshet
WikiHouse-concept.
OokdeTinyChurch is een

uitvloeisel vandezeprijsvraag.Dit
rondekapelletje,meteendoorsnee
vanachtmeter, staat opeenschijf
endraaitmeemetdezon.Hier-
doorkunnendezonnepanelenop
hetdakdemaximalehoeveelheid
lichtperdagopvangenenopdeze
manier voorzien indeenergiedie
nodig isomhetkerkje, letterlijk en
figuurlijk, draaiend tehouden.
Geen zelfbouw,maarwel echt

iets anders isAlmereDuin.Ont-
wikkelaarAmvest enarchitecten-
bureauZUSstortten700.000kuub
zandaande rand vanhet IJmeer

encreëerdenhier een ruigduin-
landschap,metduinen vanwel
tienmeterhoog.Tussendeduinen
bouwdenze zandkleurige eenge-
zinswoningen, vanchalets tot luxe
villa’s, die losjes overdeduinen
lijken te zijn rondgestrooid. Schel-
penpaadjes, duingrassen, kreekjes
ennaaldbomenmakendat je je op
Texelwaant.
Inhet eerdergenoemdeOos-

terwoldwonen inmiddels ruim
1500mensen. Zewonen in joerts,
containerwoningen, boerderettes,
tinyhouses enandereduurzame
concepten.Omdat 59procent van
het gebiedbestemd is voorurban
agriculture, slechts 18procentper
kavel bebouwdmagworden, ener
verdernauwelijks voorzieningen
zijn, houdenveelmensenhun
eigen schapen, geitenenkippen
enhebbenzemoestuinenen
boomgaarden.Bovendiengaande
bewoners samenoverdeaanleg

EenvandeWikiHouses,
waarvandeontwerpen
gratis tedownloadenzijn.

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

Benieuwdnaarhet
nieuwekunstpavil-
joendat inAlmere
gebouwdwordt? In
het informatiecen-
trumvanAlmere
kun je eenpresen-
tatiebijwonen.
Nietalleenvanhet
paviljoen,maarook
vansamples van
het terrazzodat
deontwerpers van
StudioOssidiana
ontwikkelden.

Geïnspireerddoor
degeschiedenis en
ecologie vanFlevo-
landverwerktenze
schelpen,mosselen,
klei enhoutskool
vanFlevolandsebo-
demtot rozekleurige
terrazzo.

Dit passen ze toe in
ThePromenade,het
ringvormigewan-
delpadophetwater,
enTheStage, het
drijvend terras van
hetnieuwepavil-
joen.Depresentatie
is te zien tot enmet
14april 2022,adres:
Donjon3,Almere.

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

enhetbeheer vanwegen, paden,
groen,water endeopenbare
ruimte. Sommigebeginneneen
bakkerijtje aanhuis, simpelweg
omdat ernogniets is.Het is de
ultiemevormvandoe-het-zelfge-
biedsontwikkeling. Endatdan
samen, als gemeenschap.
Het isniet toevalligdathet

stadsbestuurhiervoorWinyMaas,
oprichter vanarchitectenbureau
MVRDV, aantrok, die ookhetmas-
terplan voorde ‘Floriade’ ontwik-
kelde.Het themavande ‘Floriade’
is immersGrowingGreenCities:
hetwerkenaangroene, duurzame
en leefbare steden.Endat iswat
er inOosterwold indepraktijk al
gebeurt.

Cultureel aantrekkelijk
Inhet kader vanpractisewhatyou
preach is het ‘Floriade’-terrein zelf
ookonderdeel vandeze ambitie.
Nahet evenementwordthet ter-
reinnamelijkdoorontwikkeld tot
deklimaatadaptievewoonwijk
Hortus.Debewoners vandezewijk
zullen strakswonen indegroene
overblijfselen vande ‘Floriade’,
waaronder eenarboretum.
De43meterhogeFlores-toren,

ontworpendoorKlunderArchi-
tecten,wordt ookonderdeel van
Hortus.Gedurendede ‘Floriade’
wordthij gebruikt voordiverse
expodoeleindenenhoreca, daarna
wordthet eenwoontoren.Debui-
tengevel, eenkunstwerknaar een
ontwerp vanMVRDV,Arttenders
enkunstenaarAlexVerhaest,
weerspiegelt bomen,plantenen
bloemen.Hortusmoethet toon-
beeldworden vangroenengezond
wonen.
OphetWeerwater, vlakbij de

Flores-toren, gebeurt eveneens iets
bijzonders: daarwordt gebouwd
aaneenkunstpaviljoendat ophet
water komt te liggen.Het is ont-

worpendoorStudioOssidiana, een
jongenaanstormendarchitecten-
bureaudat erinexcelleert archi-
tectuur, kunst ennatuur te laten
versmelten.ZoontwikkeldeStudio
Ossidianavoorditproject zijn
eigen terrazzo,waarinschelpen
vanFlevolandsebodemverwerkt
zijn.Hetpaviljoenbestaatuitdrie
cirkelvormige volumes.Bezoekers

kunnenhier strakswandelenen
zichverwonderen.Alsdezononder
is, zalhetbouwwerkoplichtenals
een lampion.Hetkunstpaviljoen
opent zijndeuren tegelijkmetde
‘Floriade’ enwordtdaarnaonder-
deel vandewoonwijkHortus,maar
blijftniet vooraltijd.Hetpaviljoen
dientnamelijkals voorloperen
proeftuinvaneen teontwikkelen
kunstmuseum.Wantdat iswaar
Almerenuhardaanwerkt: zijncul-
turele aantrekkingskracht. Zodat
Almereniet alleeneenstad isom
in tewonenen tewerken,maarook
eenstadomtebezoeken.q

Degondelsdie
onderdeel zijn van
de ‘Floriade’,met
opdeachtergrond
de toekomstige
woontoren.Rechts:
het arboretum.

Nachtimpressie van
het ‘Floriade’-terrein,
ontworpendoor
MVRDV.
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leeg,maarniet langmeer.Vanaf
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deenenaardeanderekant van
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Vanuithuncabinekunnenzede
‘FloriadeExpo2022’ vanbovenaf
bekijken,diedit keer zoveelmeer
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uitheeldewereldoplossingen
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ner, leefbaarder enduurzamer te
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eenextra zetje krijgen.
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waarweinig tebeleven valt.Het is
tijddatbeeldbij te stellen,want
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duurzamehuis kunnen realise-
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vaaknog jongearchitectenaanex-
perimenteleprojecten. ‘Floriade’,
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doorRemKoolhaas, diemethet
radicale ideekwameenheuvel aan
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Almerekuntwinkelen zonder last
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Vanmeet af aan is zelfbouw

gestimuleerd inAlmere.Dat
begon in1982, toendeprijsvraag
OngewoonWonenwerduitge-
schreven,wat resulteerde in een
bijzonderwoonwijkje,DeFanta-
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bijzonderematerialen enonver-
wachte constructies.Het ideewas
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woningen tegen.
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hun innovatievehuizenklei-
nerdan50m2bouwden.Het
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volgenshet opensourceconcept.
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die je kuntdownloaden, en
vervolgens ishet eenkwestie van
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zinswoningen, vanchalets tot luxe
villa’s, die losjes overdeduinen
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penpaadjes, duingrassen, kreekjes
ennaaldbomenmakendat je je op
Texelwaant.
Inhet eerdergenoemdeOos-

terwoldwonen inmiddels ruim
1500mensen. Zewonen in joerts,
containerwoningen, boerderettes,
tinyhouses enandereduurzame
concepten.Omdat 59procent van
het gebiedbestemd is voorurban
agriculture, slechts 18procentper
kavel bebouwdmagworden, ener
verdernauwelijks voorzieningen
zijn, houdenveelmensenhun
eigen schapen, geitenenkippen
enhebbenzemoestuinenen
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EenvandeWikiHouses,
waarvandeontwerpen
gratis tedownloadenzijn.
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losjes over de duinen te zijn rondgestrooid

Benieuwdnaarhet
nieuwekunstpavil-
joendat inAlmere
gebouwdwordt? In
het informatiecen-
trumvanAlmere
kun je eenpresen-
tatiebijwonen.
Nietalleenvanhet
paviljoen,maarook
vansamples van
het terrazzodat
deontwerpers van
StudioOssidiana
ontwikkelden.

Geïnspireerddoor
degeschiedenis en
ecologie vanFlevo-
landverwerktenze
schelpen,mosselen,
klei enhoutskool
vanFlevolandsebo-
demtot rozekleurige
terrazzo.

Dit passen ze toe in
ThePromenade,het
ringvormigewan-
delpadophetwater,
enTheStage, het
drijvend terras van
hetnieuwepavil-
joen.Depresentatie
is te zien tot enmet
14april 2022,adres:
Donjon3,Almere.
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bakkerijtje aanhuis, simpelweg
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Het isniet toevalligdathet
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MVRDV, aantrok, die ookhetmas-
terplan voorde ‘Floriade’ ontwik-
kelde.Het themavande ‘Floriade’
is immersGrowingGreenCities:
hetwerkenaangroene, duurzame
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er inOosterwold indepraktijk al
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ookonderdeel vandeze ambitie.
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zullen strakswonen indegroene
overblijfselen vande ‘Floriade’,
waaronder eenarboretum.
De43meterhogeFlores-toren,

ontworpendoorKlunderArchi-
tecten,wordt ookonderdeel van
Hortus.Gedurendede ‘Floriade’
wordthij gebruikt voordiverse
expodoeleindenenhoreca, daarna
wordthet eenwoontoren.Debui-
tengevel, eenkunstwerknaar een
ontwerp vanMVRDV,Arttenders
enkunstenaarAlexVerhaest,
weerspiegelt bomen,plantenen
bloemen.Hortusmoethet toon-
beeldworden vangroenengezond
wonen.
OphetWeerwater, vlakbij de

Flores-toren, gebeurt eveneens iets
bijzonders: daarwordt gebouwd
aaneenkunstpaviljoendat ophet
water komt te liggen.Het is ont-

worpendoorStudioOssidiana, een
jongenaanstormendarchitecten-
bureaudat erinexcelleert archi-
tectuur, kunst ennatuur te laten
versmelten.ZoontwikkeldeStudio
Ossidianavoorditproject zijn
eigen terrazzo,waarinschelpen
vanFlevolandsebodemverwerkt
zijn.Hetpaviljoenbestaatuitdrie
cirkelvormige volumes.Bezoekers

kunnenhier strakswandelenen
zichverwonderen.Alsdezononder
is, zalhetbouwwerkoplichtenals
een lampion.Hetkunstpaviljoen
opent zijndeuren tegelijkmetde
‘Floriade’ enwordtdaarnaonder-
deel vandewoonwijkHortus,maar
blijftniet vooraltijd.Hetpaviljoen
dientnamelijkals voorloperen
proeftuinvaneen teontwikkelen
kunstmuseum.Wantdat iswaar
Almerenuhardaanwerkt: zijncul-
turele aantrekkingskracht. Zodat
Almereniet alleeneenstad isom
in tewonenen tewerken,maarook
eenstadomtebezoeken.q

Degondelsdie
onderdeel zijn van
de ‘Floriade’,met
opdeachtergrond
de toekomstige
woontoren.Rechts:
het arboretum.

Nachtimpressie van
het ‘Floriade’-terrein,
ontworpendoor
MVRDV.
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W
ie over
deA6
richting
Almere
rijdt, kan
terhoogte

vanafslag4 evenhet gevoelheb-
ben tehallucineren.Wat zweeft
daarbovende snelweg?Endan
blijkenhetde cabines vaneen
gondelbaan te zijn.Die zijnnunog
leeg,maarniet langmeer.Vanaf
14april 2022zittener ‘Floriade’-
bezoekers in,diepergondel van
deenenaardeanderekant van
het ‘Floriade’-parkkunnenreizen.
Vanuithuncabinekunnenzede
‘FloriadeExpo2022’ vanbovenaf
bekijken,diedit keer zoveelmeer
wordtdaneen tuinbouwtentoon-
stelling.Namelijk: eenplekwaar
uitheeldewereldoplossingen
wordengetoondomstedengroe-
ner, leefbaarder enduurzamer te
maken.
Bovende snelweg vormende

gondels een surrealistischbeeld,

Almere is hardopwegdemeest innovatieve stadvanNederland
tewordenophet gebiedvanarchitectuur.Metwereldtuinbouw-
tentoonstelling ‘Floriade’ in aantocht,moetendeambitiesnog
eenextra zetje krijgen.

DoorElsbethGrievink

Almere is
hetnieuwe
Rotterdam

datniethelemaal strooktmet
het imagodat aanAlmerekleeft,
dat van sfeerlozeprovinciestad,
waarweinig tebeleven valt.Het is
tijddatbeeldbij te stellen,want
Almereheeft hogeambities.Het
wil de vijfde stad vanNederland
wordenen is vanplanhet inwo-
nersaantal op te schroevennaar
350.000.Het is aannemelijkdat
dat zal lukken:deoververhitting
opdewoningmarktdwingt veel
Amsterdammers te verkassen, en
Almere is eenpopulaireuitvalsba-
sis.Bovendien investeertAlmere
innieuwewoningenenvoorzienin-
gen,opeenmanierdieRotterdam
enAmsterdamhetnakijkengeeft.
Ideeënenconceptendiener-

gensdekanskrijgen, vinden in
Almerebodem.Zoalsde ecologi-
sche zelfbouwwijkOosterwold,
in eenagrarisch landschapnet
buitenAlmere.Naar eenplan van
oud-wethouderAdriDuivesteijn
eneenontwerp vanarchitectenbu-
reauMVRDVwordtdit gebiedge-

Artist’s
impression van
het kunstpaviljoen
ophetWeerwater,
vlakbij deFlores-
toren.
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Het aanbod vankavelswaarop je zelf eenhuis
mag ontwerpen en bouwen is enormendivers

transformeerd totwoonwijk,waar
bewoners inalle vrijheidhuneigen
duurzamehuis kunnen realise-
ren.Maarook inhet centrumvan
Almerebouwen toonaangevende,
vaaknog jongearchitectenaanex-
perimenteleprojecten. ‘Floriade’,
dat komendvoorjaar opent en
rekent op tweemiljoenbezoekers,
zoual die innovatiekrachtmetde
wereldmoetendelenendaarmee
Almereopnieuwalspioniersstad
opdekaartmoeten zetten. Voor-
alsnog trektde tentoonstelling
overigens vooral belangstelling
vanwege vertrekkendemanagers
en forsebudgetoverschrijdingen.

Altijd al zelfbouw
Almere is eennewtown: veertig
jaar jong, vanuit hetniets ontwor-
penenbedachtdoor jong talent.
Debasis voorde stadwerdgelegd
door eengroep jonge stedenbouw-
kundigenenarchitectendiebegin
jaren zeventigde creatievedenk-
tankProjektburoAlmere vorm-
den. Indedecenniadie volgden
werdhetpionierenenexperimen-
teren voortgezet.
Hetmasterplan voorhet

stadshartwerd in1994ontworpen
doorRemKoolhaas, diemethet
radicale ideekwameenheuvel aan
te leggenenhetwinkelgebiedop te
tillen.De infrastructuur is onder
deheuvelweggewerkt, zodat je in
Almerekuntwinkelen zonder last
tehebbenvanbussenenauto’s.
Vanmeet af aan is zelfbouw

gestimuleerd inAlmere.Dat
begon in1982, toendeprijsvraag
OngewoonWonenwerduitge-
schreven,wat resulteerde in een
bijzonderwoonwijkje,DeFanta-
sie.Mensenbouwdenhierhun
eigen, experimentelewoning,met
bijzonderematerialen enonver-
wachte constructies.Het ideewas
datdewoningen vijf jaar zouden

blijven staan,maarDeFantasie
staat veertig jaar laternogfier
overeinden trektnogaltijdbekijks
vanarchitectuurliefhebbers.
Inmiddels isAlmereuitgegroeid

tot degrootste zelfbouwstad
vanNederland.Het aanbodmet
kavelswaarop je zelf eenhuismag
ontwerpenenbouwen is enorm
endivers. Enals je er rondrijdt,
kom jedemeest onconventionele
woningen tegen.
In2016organiseerdedege-

meente eenprijsvraag. InAlmere
Poortwerdenkavels beschikbaar

gesteld,waar zestienwinnaars
hun innovatievehuizenklei-
nerdan50m2bouwden.Het
Woningbouwatelier bouwdehier
het eersteWikiHouse: eenwoning
volgenshet opensourceconcept.
Online staanontwerpbestanden
die je kuntdownloaden, en
vervolgens ishet eenkwestie van
uitfrezenen inelkaar zetten.
Het steltmensen in staathun

eigen, betaalbare, duurzame,
energiezuinigehuis tebouwen.
Omdatdit idee aansloeg en veel
aandacht kreeg, gaf degemeente

De tinyhouses
inAlmerePoort
werdengebouwd
naeenprijsvraag
in2016.

Boomhut in
denieuwewijk
Oosterwold.
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Almeremeer ruimte aandit con-
cept.OpDeStripmaker, inAlmere
Buiten,wordennu27 zelfbouw-
woningengerealiseerd volgenshet
WikiHouse-concept.
OokdeTinyChurch is een

uitvloeisel vandezeprijsvraag.Dit
rondekapelletje,meteendoorsnee
vanachtmeter, staat opeenschijf
endraaitmeemetdezon.Hier-
doorkunnendezonnepanelenop
hetdakdemaximalehoeveelheid
lichtperdagopvangenenopdeze
manier voorzien indeenergiedie
nodig isomhetkerkje, letterlijk en
figuurlijk, draaiend tehouden.
Geen zelfbouw,maarwel echt

iets anders isAlmereDuin.Ont-
wikkelaarAmvest enarchitecten-
bureauZUSstortten700.000kuub
zandaande rand vanhet IJmeer

encreëerdenhier een ruigduin-
landschap,metduinen vanwel
tienmeterhoog.Tussendeduinen
bouwdenze zandkleurige eenge-
zinswoningen, vanchalets tot luxe
villa’s, die losjes overdeduinen
lijken te zijn rondgestrooid. Schel-
penpaadjes, duingrassen, kreekjes
ennaaldbomenmakendat je je op
Texelwaant.
Inhet eerdergenoemdeOos-

terwoldwonen inmiddels ruim
1500mensen. Zewonen in joerts,
containerwoningen, boerderettes,
tinyhouses enandereduurzame
concepten.Omdat 59procent van
het gebiedbestemd is voorurban
agriculture, slechts 18procentper
kavel bebouwdmagworden, ener
verdernauwelijks voorzieningen
zijn, houdenveelmensenhun
eigen schapen, geitenenkippen
enhebbenzemoestuinenen
boomgaarden.Bovendiengaande
bewoners samenoverdeaanleg

EenvandeWikiHouses,
waarvandeontwerpen
gratis tedownloadenzijn.

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

Benieuwdnaarhet
nieuwekunstpavil-
joendat inAlmere
gebouwdwordt? In
het informatiecen-
trumvanAlmere
kun je eenpresen-
tatiebijwonen.
Nietalleenvanhet
paviljoen,maarook
vansamples van
het terrazzodat
deontwerpers van
StudioOssidiana
ontwikkelden.

Geïnspireerddoor
degeschiedenis en
ecologie vanFlevo-
landverwerktenze
schelpen,mosselen,
klei enhoutskool
vanFlevolandsebo-
demtot rozekleurige
terrazzo.

Dit passen ze toe in
ThePromenade,het
ringvormigewan-
delpadophetwater,
enTheStage, het
drijvend terras van
hetnieuwepavil-
joen.Depresentatie
is te zien tot enmet
14april 2022,adres:
Donjon3,Almere.

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

enhetbeheer vanwegen, paden,
groen,water endeopenbare
ruimte. Sommigebeginneneen
bakkerijtje aanhuis, simpelweg
omdat ernogniets is.Het is de
ultiemevormvandoe-het-zelfge-
biedsontwikkeling. Endatdan
samen, als gemeenschap.
Het isniet toevalligdathet

stadsbestuurhiervoorWinyMaas,
oprichter vanarchitectenbureau
MVRDV, aantrok, die ookhetmas-
terplan voorde ‘Floriade’ ontwik-
kelde.Het themavande ‘Floriade’
is immersGrowingGreenCities:
hetwerkenaangroene, duurzame
en leefbare steden.Endat iswat
er inOosterwold indepraktijk al
gebeurt.

Cultureel aantrekkelijk
Inhet kader vanpractisewhatyou
preach is het ‘Floriade’-terrein zelf
ookonderdeel vandeze ambitie.
Nahet evenementwordthet ter-
reinnamelijkdoorontwikkeld tot
deklimaatadaptievewoonwijk
Hortus.Debewoners vandezewijk
zullen strakswonen indegroene
overblijfselen vande ‘Floriade’,
waaronder eenarboretum.
De43meterhogeFlores-toren,

ontworpendoorKlunderArchi-
tecten,wordt ookonderdeel van
Hortus.Gedurendede ‘Floriade’
wordthij gebruikt voordiverse
expodoeleindenenhoreca, daarna
wordthet eenwoontoren.Debui-
tengevel, eenkunstwerknaar een
ontwerp vanMVRDV,Arttenders
enkunstenaarAlexVerhaest,
weerspiegelt bomen,plantenen
bloemen.Hortusmoethet toon-
beeldworden vangroenengezond
wonen.
OphetWeerwater, vlakbij de

Flores-toren, gebeurt eveneens iets
bijzonders: daarwordt gebouwd
aaneenkunstpaviljoendat ophet
water komt te liggen.Het is ont-

worpendoorStudioOssidiana, een
jongenaanstormendarchitecten-
bureaudat erinexcelleert archi-
tectuur, kunst ennatuur te laten
versmelten.ZoontwikkeldeStudio
Ossidianavoorditproject zijn
eigen terrazzo,waarinschelpen
vanFlevolandsebodemverwerkt
zijn.Hetpaviljoenbestaatuitdrie
cirkelvormige volumes.Bezoekers

kunnenhier strakswandelenen
zichverwonderen.Alsdezononder
is, zalhetbouwwerkoplichtenals
een lampion.Hetkunstpaviljoen
opent zijndeuren tegelijkmetde
‘Floriade’ enwordtdaarnaonder-
deel vandewoonwijkHortus,maar
blijftniet vooraltijd.Hetpaviljoen
dientnamelijkals voorloperen
proeftuinvaneen teontwikkelen
kunstmuseum.Wantdat iswaar
Almerenuhardaanwerkt: zijncul-
turele aantrekkingskracht. Zodat
Almereniet alleeneenstad isom
in tewonenen tewerken,maarook
eenstadomtebezoeken.q

Degondelsdie
onderdeel zijn van
de ‘Floriade’,met
opdeachtergrond
de toekomstige
woontoren.Rechts:
het arboretum.

Nachtimpressie van
het ‘Floriade’-terrein,
ontworpendoor
MVRDV.
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