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360° Almere
RONDJE WEERWATER

Het Weerwater kan dé plek worden, het kloppende hart van de stad, waar Almeerders, 
bezoekers en passanten komen om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Maar 
welk karakter draagt het uit, welke identiteit heeft Almere, die hier verder versterkt kan 
worden? Om het Weerwater dé plek te laten zijn past een route langs het Weerwater met 
een sterk beeld dat het op de kaart zet. 

Om tot een succesvol Rondje Weerwater te komen is meer nodig dan een fysiek Rondje. 
Er is reuring en activiteit nodig om het Weerwater als duidelijke identiteit in de stad neer 
te zetten. Toekomstige opgaven moeten invulling geven aan die centrale positie, moeten 
zorgen voor levendigheid en activiteit die hoort bij het hart van de stad. Gezien het gegeven 
dat het plan op langere termijn uitgevoerd zal worden, hebben het ontwerp en de visie een 
adaptief karakter. Dat karakter draagt bij aan het  draagvlak, initiatief en eigenaarschap 
van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere stakeholders. Daarvan moet wel 
duidelijke regie op de ruimte en de programmering gevoerd worden.



Vooraf

Het Weerwater is het centraal gelegen water van Almere, aan de noordzijde geflankeerd door het 
stadshart en aan de zuidzijde door het toekomstige Floriadeterrein. Het is een unieke plek waar stad 
en landschap elkaar midden in het centrum raken, waarvan de potentie nog onvoldoende wordt be-
nut. Op dit moment ligt de stad met de rug naar het Weerwater. Op veel plaatsen is er geen aantrek-
king om langs het water te lopen of fietsen en zijn er nauwelijks voorzieningen op of aan het water. Er 
ligt dus een enorme kans om van het Weerwater dé plek te maken in de stad, waar Almeerders komen 
om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Een plek die het levende hart vormt van Almere. 
Een plek die het schakelpunt vormt tussen het stadscentrum en de overige wijken. Een plek die Almere 
zijn identiteit geeft.

Om deze identiteit te versterken is het noodzakelijk dat het Weerwater beter en aantrekkelijker fysiek 
wordt ontsloten. Het Rondje Weerwater moet een sportieve, recreatieve en aangename route rondom 
het Weerwater worden, die uitnodigend is en een bijzondere kwaliteit en uitstraling heeft. Het Rondje 
Weerwater gaat niet alleen over de oevers, maar zal zich ook in en op het water afspelen. Het Rondje 
Weerwater maakt van het Weerwater een bestemming en een trekpleister in de stad. Een symbool 
voor een levendige stad die altijd in beweging is. 

De voorliggende rapportage is een richtinggevende programmatische visie en een inrichtingsplan op 
hoofdlijnen dat invulling geeft aan de potenties van het Weerwater als centrale levendige plek voor 
Almere. Hiermee kan het Rondje Weerwater in fases worden uitgevoerd en activiteiten rondom de 
communicatie en branding kunnen worden opgezet. 
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Geschiedenis

Almere bestaat nu 40 jaar. Een groep 
ontwerpers, onder leiding van Dirk Frieling  
bedacht het plan voor Almere. Een grote plas in 
de stad moest ervoor zorgen dat ook het 
centrum een band had met water: Het Weerwa-
ter.

Het Weerwater is ontstaan door zandafgravin-
gen ten behoeve van de A6 en de spoorlijn en ligt 
ten noorden van de A6 die er vlak naast loopt. 
Door-dat er opnieuw water is gemaakt heeft 
men de waterplas ‘weer’water genoemd. De 
plas wordt gescheiden door een landtong, op 
deze plek wordt door de gemeente in 2022 de 
Floriade gepland. Aan het Weerwater zijn meer-
dere recreatiemogelijkheden aanwezig. Zo is het 
Stedenwijkstrand, Atlantisstrand, 
Fantasiestrand en het Lumiérestrand gelegen 
aan het Weerwa-ter. 
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Almere is een nieuwe stad die werd ontworpen 
op uit zee gewonnen land. In de vier decennia 
heeft de stad zich aanhoudend vergroot, 
vernieuwd en omgevormd tot de achtste stad van 
Nederland (gebaseerd op bewonersaantal). De 
ambities van Almere zijn groot, middels de 
structuurvisie Almere 2.0, de Almere principles, 
de bouw van het nieuwe stadshart en de komst 
van de Floriade 2022, wordt ingezet op een 
vitale gemeenschap met een rijke 
verscheidenheid aan woon- en werkmo-
gelijkheden. Het Weerwater, als centrale ruimte 
tussen het Almere Centrum en de Floriadewijk 
als groen-blauwhart van de stad. 
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Uitdaging

Het Weerwater krijgt als centrale open ruimte 
een grote betekenis voor de stad. Een route 
langs de oevers van het Weerwater, het Rondje 
Weerwater, moet het centrum verbinden met de 
Floriade en bestaande stadsdelen. Het Rondje 
Weerwater is een van de centrale dragers van 
de ontwikkeling van het gebied Almere Centrum 
Weerwater (ACW), aan de zuidoever van het 
Weerwater, waarvoor het Bestuurlijk Overleg 
Almere 2.0 (destijds de Stuurgroep RRAAM) een 
werkmaatschappij heeft opgericht en in 2012 
het Concept Gebiedsontwikkelingsplan heeft 
vastgesteld. Het Concept Gebiedsontwikkelings-
plan ACW vormt een uitwerking van de Concept 
Structuurvisie Almere 2.0 (2009) en is ingebed in 
het Ontwikkelperspectief Centraal Almere (2012). 

Deze opdracht is een doorwerking van het ont-
wikkelperspectief. Het betreft het schetsontwerp 
van het fysieke Rondje Weerwater: de verbin-
dende recreatieve en sportieve route, inclusief 
randvoorwaarden voor de brug(gen). In het ont-
werp moet nadrukkelijk naar voren komen hoe de 
route fungeert als drager voor voorzieningen en 
activiteiten. Het fysieke Rondje kan niet los wor-
den gezien van het proces gericht op verlevendi-
ging en programmering van het Rondje Weerwa-
ter. Daarom wordt tevens een programmatische 
visie voor het Rondje Weerwater gevraagd, 
doorontwikkeld vanuit het Concept Gebiedsont-
wikkelingsplan ACW, Almere Centrum ‘The Next 
Level’ en overige relevante (deel)gebiedsvisies. 

Stad aan het water

De opgave van Almere om zich te ontwikkelen in 
de kern met het water als centrale plek in de
stedelijke transformatie lijkt op de opgave waar 
verschillende steden zich de afgelopen decennia 
mee bezig hebben gehouden. Na de ontwikke-
ling van het centrum 10 jaar geleden en de komst 
van de Floriadewijk en De Schakel ontstaan er 
rondom het Weerwater nieuwe stedelijke con-
dities die een centrale focus op het Weerwater 
leggen. Een centrale rol is weggelegd voor de 
waterplas en haar oevers. Deze moeten worden 
geactiveerd en geprogrammeerd, maar bovenal 
moet er ook een stedelijke transformatie op gang 
komen die de verschillende wijken en buurten 
naar het water toe oriënteert. Daarnaast moeten 
deze transformaties bijdragen aan logische rou-
ting en verbinding met het Weerwater. Daarmee 
kan het Weerwater een vergelijkbare rol vervul-
len als stedelijke groene ruimte zoals de Alster in 
Hamburg, de Zurichsee in Zurich, de Sloterplas 
in Amsterdam West of de Kralingse Plas in Rot-
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terdam. Een unieke plek die het stedelijke leven 
en de groene kwaliteiten faciliteert voor vele 
gebruikers.
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Huidige situatie:
kwaliteiten 

Het Rondje Weerwater is er gedeeltelijk al. Er 
liggen paden langs het Weerwater die lokaal tot 
goede routes en plekken leiden. Op verschillende 
plekken kan je al langs de oevers wandelen, zijn 
er enkele steigers naar het water en met name 
de stranden zijn op zonnige dagen erg populair. 
Ook levert o.a. de waterskibaan een levendigheid 
en activiteit op het water. De mooi vormgegeven 
houten pieren aan het stadscentrum bieden de 
gelegenheid voor bootjes om aan te leggen en 
het water te beleven. 

Meest in het oog springend is de skyline van het 
Stadshart aan het water. De hoogbouw die tot 
op het water gebouwd is, geeft de stad aan het 
water een gezicht. 

Langs de routes liggen sterke groenstructuren. In 
het zuidelijke deel liggen sterke populierenlanen 
en bosjes. Daarnaast is er een afwisseling tussen 
open en meer gesloten delen, waarmee een pret-
tige ruimte voor divers gebruik ontstaat. Op deze 
sterke structuur kan worden voortgebouwd om 
landschappelijke en ecologische kwaliteiten voor 
het gebied te vergroten. 

1. Pad, route en gebruik
2. Beplantingen en boomstructuur
3. Oevers en openbaarheid
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Huidige situatie: knelpunten

Hoewel er al veel paden liggen laat de pa-
denstructuur op vele plaatsen te wensen over. 
Routes lopen dood, zijn onveilig of onvoldoende 
ingericht op een prettig recreatief gebruik. De 
afstanden zijn groot en gefragmenteerd waar-
door de route als zodanig niet herkenbaar is. De 
materialisering en de ontwerpoplossingen zijn in 
de huidige situatie onvoldoende aangepast op 
het gebruik. De aansluitingen van de bestaande 
routes op de wijken zijn niet vormgegeven of zijn 
sleets door een niet passende materialisering. 
Het meubilair, in zoverre aanwezig, is sleets en 
nodigt niet uit om te gebruiken.

Met name aan de centrumzijde en de westflank 
van het Weerwater wordt de route langs het 
water geflankeerd door anonieme plinten met 
parkeervoorzieningen die het aangezicht en het 
gebruik van het gebied verarmen. Het aantal 
aansluitingen vanuit de wijk op de oevers van 
het Weerwater is spaarzaam en ondermaats en 
oevers zijn geprivatiseerd met parkeergarages, 
die een middelmatige uitstraling hebben. Bij het 
Maastrichtkwartier ontbreekt een route langs het 
water zelfs, waardoor de route geen duidelijke 
continuïteit heeft. 

In het centrumgebied zijn bovendien de aanslui-
tingen tussen de maaiveldniveaus onduidelijk 
en niet uitnodigend. Met name aan de westzijde 
van het centrum zijn de aansluitingen tussen de 
maaiveldniveaus vrijwel overal problematisch, 
onveilig, nauwelijks vindbaar en oncomfortabel 
steil uitgevoerd. Ook staat hierdoor de sociale en 
verkeersveiligheid op een aantal plekken onder 
druk.

1. Pad, route en gebruik
2. Bebouwing en oriëntatie
3. Materialisatie, veiligheid en beheer
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Icoon voor de stad

II. 
Visie

Weerwater kan dé plek worden, het kloppende 
hart van de stad, waar Almeerders, bezoekers 
en passanten komen om te sporten, te recreë-
ren en elkaar te ontmoeten. Maar welk karakter 
draagt het uit, welke identiteit heeft Almere die 
hier verder kan worden versterkt? Daar hoort 
een sterk beeld bij dat het Rondje Weerwater 
op de kaart zet. Door een doorgaande, mooi 
getraceerde loop/fiets/skateroute rond de plas 
te maken wordt een fysieke herkenbaarheid 
voor het Rondje Weerwater vormgegeven. Door 
de keuze van verhardingsmateriaal, opsluiting, 
maatvoering en routing van de padenstructuur, 
maar ook door bijvoorbeeld herkenbaar meubi-
lair of het aanbrengen van afstandsmarkeringen 
voor sporters ontstaat een feestelijk lint langs de 
oevers.

Een verdere ontwikkeling van het Weerwater is 
gericht op het verbreden van het aanbod aan 
cultuur, voorzieningen en de grootstedelijke pu-
blieke functies. Waarin de nieuwe structuur werkt 
als katalysator voor de gebiedsontwikkeling. 

Het Rondje Weerwater draagt bij aan een eigen 
identiteit van de stad Almere. Het Weerwater 
fungeert als een centraal park tussen beide 
centrumdelen en verbindt ze. Samen geven deze 
centrumdelen een nieuwe stedelijke laag en kwa-
liteit aan Almere. Het Stadscentrum is het cultu-
rele hart van de stad. De  verdere ontwikkeling 
is gericht op het verbreden van het aanbod aan 
hoger onderwijs, cultuur en zorg en de groot-
stedelijke publieke functies. Het gebied Almere 
Centrum Weerwater bestaat uit twee ontwikkel-
locaties aan de zuidoever, Almere Floriade en De 
Schakel, en kan zich ontpoppen tot een nieuw, 
hoogwaardig (boven)regionaal groenstedelijk 
woon -  en werkmilieu dat complementair is aan 
het Stadscentrum. Het Rondje Weerwater zorgt 
ervoor dat de unieke kwaliteit van een grote 
groenblauwe structuur midden in de stad beter 
wordt benut en werkt als katalysator voor de 
gebiedsontwikkeling.

Bruisend hart van de stad Vitale groene stad

De ontwikkeling van de Floriade en de Floriade-
wijk zal een enorme impuls betekenen voor het 
versterken van de belevingswaarde van Weer-
water. Het thema ‘Growing Green Cities’ die de 
Floriade stelt bij het DNA van Almere, sluit aan 
bij het opnieuw uitvinden van een eigentijdse 
Floriade. De vier kernwaarden van ‘Growing 
Green Cities’– energizing, feeding, greening & 
healthying – kunnen ook precies de smaak- en 
sfeermakers worden voor de ontwikkeling van het 
Rondje Weerwater.

Energizing staat voor duurzame systemen, 
gesloten kringlopen en zelfvoorziening. Feeding 
brengt de voedselproductie weer terug in de 
stad. Greening wordt ingezet om het groene 
onderdeel van een leefbare en sfeervolle stad te 
maken. En onder healthying wordt de zoektocht 
naar beweging en sport, een gezonde omge-
ving en het welzijn van mensen verstaan. Deze 
vier kernwaarden zullen vertaald moeten gaan 
worden naar concrete belevenissen op en om het 
Weerwater. Opdat het Weerwater een duidelijke 
bestemming in Almere wordt.

Vanuit dit DNA, deze vier kernwaarden, stellen wij 
een overkoepelende kernwaarde voor, die hou-
vast gaat bieden aan de verdere ontwikkeling 
van de identiteit van de stad in het algemeen, en 
het Weerwater in het bijzonder.
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Almere in 2025

In 2025 ligt middenin Almere ligt een ver-
nieuwd stationsgebied. Het hart van het gebied 
is een vernieuwd station: Almere Centraal. Het 
station en stationsgebied zijn een aantrekke-
lijke plek van ontvangst en daarmee een visite-
kaartje van de stad. In en om het station gaan 
reizigersstromen en verblijfskwaliteiten hand 
in hand. Het gebied heeft een eigen identiteit 
en draagt op haar manier bij aan een sociaal, 
economisch en ecologisch duurzaam Almere.

Vanaf het Stationsplein loop je Almere Cen-
trum in. Een levendig centrum, waar dankzij de 
toevoeging van diverse functies steeds meer 
mensen wonen, werken, leren en recreëren. Je 
komt aan bij het Stadhuisplein, een aantrek-
kelijke plek waar mensen graag zijn en van 
waaruit je verschillende delen van het centrum 
kunt aandoen. Vanaf het Stadhuisplein kies je 
voor de rustige route rechtdoor waar een groen 
stadspark is aangelegd, of de weg naar de 
Grote Markt en de Passages, of je gaat dia-
gonaal de winkelstraat in. In dat laatste geval 
kom je uit op de Esplanade. Een plek waar veel 
mensen samen komen. Dankzij toegevoegde 
programma’s, een hoogwaardige inrichting en 
natuurlijk vanwege het startpunt voor een bele-
venisvolle tocht op en rond het Weerwater.

Op het Weerwater is het goed toeven in 2025. 
Het Rondje Weerwater wordt intensief gebruikt. 
In de eerste plaats door recreanten, maar 
ook als functionele verbinding tussen diverse 
deelgebieden. In het Lumièrepark zijn diverse 

culturele en recreatieve voorzieningen gereali-
seerd. Het activiteitenprogramma van de stad 
sluit hier op aan door steeds vaker activiteiten, 
wedstrijden en evenementen in het park, op het 
water of op de Esplanade te organiseren. Via 
de nieuwe brug ten zuiden van het Lumièrepark 
ben je zo op het Floriadeterrein.

Na de Floriade 2022 zijn de eerste stappen ge-
zet in de ontwikkeling van de Floriadewijk: een 
duurzame en groene stadswijk waar gewoond, 
gewerkt en geleerd wordt. Het is dé voorbeeld-
wijk voor duurzame Green Cities. Samen met 
De Steiger vormt dit gebied het Citylab Hart 
van Almere, inmiddels een begrip in de regio. 
Hier zijn experimenten en innovaties te vinden 
op het gebied van “upcycling” en rondom “Fee-
ding the City”. Vanuit het Citylab Hart van Al-
mere worden grotere ontwikkelingen in Almere 
gestimuleerd. Het Hart van Almere is meer en 
meer een kloppend hart in Almere en de regio!
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III. 
Programmatische visie 

Water als basis

Bewoners- en 
ondernemersinitiatief

Vergroenen en biodiversiteit

Verbonden met stad

Ruimte voor ontmoeting

Activeren en programmeren

Sportief

Adaptieve planning

Landschap als drager

Voetganger en fietser dominant  
Auto te gast

Stedelijke dichtheid Duurzame inrichting

Bouwstenen voor het Rondje 
Weerwater

Het Weerwater in het hart van de Nederlandse 
new town Almere heeft de ambitie om een ‘groe-
ne’ stad te zijn: aangenaam, gezond, zelfvoorzie-
nend. Het Rondje Weerwater draagt bij aan de 
ontwikkeling van een duurzame stad middels de 
bouwstenen waaruit het plan, de inrichting en 
de planningsmethodiek is opgebouwd.

Het Weerwater heeft groenblauwe kwaliteiten die  
benut en ontwikkeld kunnen worden als bouwste-
nen voor planvorming.
• Water als basis
• Verbonden met stad
• Landschap als drager

Spontane en lokale initiatieven bieden moge-
lijkheden voor ontwikkeling op en rondom het 
Weerwater, met kansen voor vernieuwing en 
experiment. 
• Activeren en programmeren
• Adaptieve planning
• Bewoners- en ondernemersinitiatief

De inrichting van steden is van invloed op het 
welzijn van mensen, dieren en planten. De groe-
ne basis rondom het Weerwater is aantrekkelijk 
voor wonen, werken en recreatie en van grote 
betekenis voor de aanpak van luchtvervuiling en 
klimaatverandering.
• Vergroenen en biodiversiteit
• Stedelijke dichtheid
• Duurzame inrichting

49% van de Almeerders kampt met overgewicht. 
Dat brengt allerlei ongemakken en medische 
risico’s met zich mee, maar laat ook sociale 
verschillen tussen buurten zien. Contact met de 
natuur en het stimuleren van sportactiviteiten 
rondom het Weerwater verbetert de gezondheid, 
productiviteit en verhoogt het leervermogen.
• Sportief
• Voetganger en fietser dominant - Auto te gast
• Ruimte voor ontmoeting
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Diversiteit

De stedenbouwkundige context van het Weerwa-
ter is zeer divers waardoor verschillende identi-
teiten ontstaan. De noord- en oostzijde van het 
Weerwater hebben een stedelijk karakter met 
lineaire groene elementen, terwijl in de west- en 
zuidoever juist het groen overheersend is. Elke 
wijk heeft zo een eigen profiel. Waar het centrum 
wordt gekenmerkt door hoogbouw en een over-
wegend stenige openbare ruimte en Stedenwijk 
wordt gekenmerkt door de  langgerekte apparte-
mentenblokken met de woningen van het maai-
veld opgetild, wordt juist de zijde van Filmwijk 
gekenmerkt door vrijstaande urban villa’s en 
grondgebonden in het groen.  

De oevers van het Weerwater kennen een aan-
eenschakeling van landschappelijk mooie, 
kwalitatieve plekken, maar ook onveilige en 
onaantrekkelijke plekken. De uitwisseling met het 
water blijft langs de hele route ver achter. Door 
langs de route meer doorzichten naar de plas te 
maken en betere plekken op en aan het water te 
maken ontstaat een spannende opeenvolging 
van ruimtes. Elk deelgebied kan zijn eigen sfeer 
hebben, met een eigen mate van gebruik, activi-
teiten en herkenbaarheid. 

Ontwikkelingen langs en op het Weerwater moe-
ten bijdragen aan de biodiversiteit van Almere 
als geheel en op grotere schaal van omliggende 
landschappen, zoals de water- en moerasge-
bonden natuur van de Oostvaardersplassen, het 
Oostvaarderswold en het IJmeer/Markermeer. 
Een ecologisch landschap is er niet enkel voor 
planten en dieren, maar gaat ook over toegan-
kelijkheid en bruikbaarheid voor de mens. Groen 
heeft een positief effect op het leefklimaat en de 
gezondheid, is aantrekkelijk en vormt een heldere 
leidraad voor beeldkwaliteit.

Bereikbaarheid

Het is nu al mogelijk om langs bestaande fiets- 
en wandelpaden een rondgang om het Weerwa-
ter te maken. De waardering voor deze recrea-
tieve verbinding voor langzaam verkeer is groot, 
zo is gebleken uit de Stadsdialoog in 2011. Toch is 
de rondgang voor verbetering vatbaar. Doordat 
de paden in de eerste plaats onderdeel zijn van 
het stedelijk padennetwerk, hebben ze maar in 
beperkte mate een relatie met het Weerwater 
zelf. Bovendien variëren ze sterk in gebruik (fiets 
en voetganger gescheiden, fiets en voetganger 
gecombineerd, auto, fiets en voetganger ge-
combineerd, etc.), profiel en materialisering. Wie 
rond het Weerwater loopt of fietst, ervaart geen 
eenheid maar verbrokkeling van de route.

Ook andere modaliteiten dienen een plek te 
krijgen aan het Weerwater op plekken als het 
centrum, de zuidoever en het Evenementen-
strand. Door een goede bereikbaarheid met auto 
en bus en parkeervoorzieningen op deze plekken, 
worden ze aantrekkelijk voor grootstedelijke of 
regionale evenementen en activiteiten. Hiermee 
krijgen deze plekken een specifiek karakter en 
kunnen overige delen juist geschikt blijven voor 
fiets- en voetganger.  

Een belangrijke toevoeging in het bereikbaar-
heidsprofiel zou een vaarnetwerk van bootjes 
kunnen zijn, bijvoorbeeld solarboten of water-
taxi’s. Door deze tijdens evenementen als de Flo-
riade in te zetten wordt de afstand tussen station 
en verschillende plekken langs het Weerwater 
verkleind en het gebruik van openbaar vervoer 
gestimuleerd. Tevens wordt hiermee het Weer-
water als onderdeel van het vaarroutenetwerk 
‘Blauwe as’  verder versterkt.

Maastrichtkwartier

Atlantisstrand Floriadewijk

Filmwijk

Filmwijk

Filmwijk

Veluwse Kant

De Steiger Kasteel Almere

Stedenwijk

Centrum

Groene functies 
in verstedelijkt gebied

Stedelijke functies
in groen gebied

Fietsroutes

Vaarroute Blauwe As

Vaarroutes

Busbaan

Auto

Bushalte

Parkeerplaats/garage
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Verbinding

Voor de toekomst en betekenis van het Weerwa-
ter is het van belang dat omliggende woonwijken 
aansluiting vinden,  daarvoor wordt een parkring 
rond het water voorgesteld: een recreatieve 
en sportieve fiets- en wandelroute, een rondje 
Weerwater van circa 7 kilometer en een verkort 
rondje van circa 4 kilometer. De aansluiting van 
bestaande woonwijken op het Weerwater wordt 
nu gekenmerkt door een opeenstapeling van 
achterkanten, anonieme parkeerplinten, dood-
lopende straten en buurten die onderling weinig 
met elkaar te maken hebben. Het Rondje Weer-
water moet alle buurten en de gefragmenteerde 
parkruimten met elkaar gaan ontsluiten evenals 
onderdeel uitmaken van een groter systeem 
van paden en routes dat stadsdelen met elkaar 
verbindt. De transformatie van aanliggende 
wijken en de bouw van nieuwe wijken biedt de 
uitgesproken kans om de centrale ligging van 
het Rondje Weerwater te benutten en in te zetten 
als katalysator voor de stedelijke ontwikkeling.

Naast het Rondje Weerwater zijn er tal van 
aanliggende rondjes mogelijk vanuit woonwijken, 
centra en ander gebruik. Zij maken deels ge-
bruik van het Rondje Weerwater en vormen een 
onderdeel van het ‘daily urban system’ van de 
Almeerder. De verscheidenheid in woonmilieus en 
voorzieningen rondom het Weerwater is gering. 
De wijken hebben wel een eigen stedenbouw-
kundige karakteristiek en bevolkingssamenstel-
ling, maar er is weinig uitwisseling tussen wijken 
onderling en de buurten kennen een monofunc-
tionele opzet waardoor er een grote scheiding 
tussen woon-, sociale en commerciële functies is. 
De meeste sociale en commerciële functies lig-
gen gebundeld in het stadshart en in potentie in 
de toekomstige Floriadewijk. Het Rondje Weerwa-
ter moet bijdragen aan een betere uitwisseling 
van gebruikers en bewoners en mix van functies 
die vanuit de woonbuurten toegankelijk zijn. 
Daarnaast kan het Rondje Weerwater bijdragen 
aan nieuw ondernemerschap door het eigen 
initiatief van burgers centraal te stellen.

Intensiteit

Met de ontwikkeling van meer stedelijke en 
intensieve activiteiten rondom het Weerwater 
zal er ook meer behoefte ontstaan voor een 
tegenpool daarvan. Een rustiger deel, waarin 
minder activiteiten zijn, maar juist plaats is om 
je terug te trekken in een natuurrijk deel. Waar 
minder stedelijke activiteiten zijn en juist veel 
meer op wijkniveau wordt geprogrammeerd. 
Het Weerwater moet aan beide het hoofd 
kunnen bieden: het Weerwater als onderdeel 
van een stedelijke structuur, maar ook als 
onderdeel van een groenblauwe structuur. 
Aan de waterruimte aan het centrum, het park 
en stedenwijk is gebruik intensiever dan de 
waterruimte in het zuiden. Deze kwaliteiten 
worden in de visie sterker uitgesproken.

INTENSIEF

EXTENSIEF

Netwerk
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Herkenbaarheid

Door de paden om te vormen tot een herkenbaar 
en continu ‘Rondje Weerwater’ krijgen de oevers 
van het Weerwater extra verblijfskwaliteit en 
extra levendigheid.  Het Rondje wordt het samen-
bindende element van een route die onderweg 
een grote verscheidenheid te zien geeft: een 
afwisseling van parken, woonwijken en centrum-
gebieden. Het wordt aantrekkelijk om activiteiten 
aan de route te koppelen, die de betekenis van 
het Rondje versterken. Er is plaats voor allerlei 
initiatieven, zoals bijvoorbeeld kiosken, een ‘fis-
herman’s warf’, drijvende tuinen en een drijvend 
zwembad. Zo zal het Rondje Weerwater de ver-
binding tussen Almere Centrum en de Floriade 
versterken, zowel fysiek als programmatisch, en 
(mede) fungeren als katalysator voor de ge-
biedsontwikkeling. 

Het gehele Rondje Weerwater is zo’n 7 kilometer, 
dat loop je niet zomaar. Middels ankerpunten, 
herkenbare plekken voor gebruik en beleving,  
worden gebruikers verleid om verder te lopen en 
het stimuleert het verblijf. Een nieuwe verbinding 
tussen de zuidoever en het Lumièrepark is ge-
wenst  vanwege de grote afstand, waarmee het 
kleine Rondje Weerwater wordt geintroduceerd. 
Door hier extra hoogte te creëren wordt de 
waterrecreatie niet belemmerd en door een sterk 
in het oog springend architectonisch ontwerp te 
maken wordt de brug een eyecatcher voor het 
nieuwe Almere. Door kleinschalige functies toe te 
voegen aan de brug wordt deze onderdeel van 
de flaneerroute voor voetgangers en fietsers. 
Daarmee levert het een bijdrage aan de ontslui-
ting van de Fisherman’s Warf, Utopia, Haddock 
en Vogeleiland, en een plek om elkaar te ontmoe-
ten en zittend te genieten van het zicht op de 
skyline van het centrum en het weidse zicht over 
het water en het groen.

Activeren en programmeren

Het Weerwater zal een unieke en direct herken-
bare uitstraling krijgen door een aantal unieke
plekken – herkenbare en bijzonder ontworpen 
ankerpunten - langs het Rondje Weerwater te
creëren. Met de ankerpunten, maar ook op de 
promenades tussen de ankerpunten wordt een 
hoge kwaliteit en veel levendigheid nagestreefd. 
Hierin wordt aansluiting gezocht bij de thema’s 
van de Floriade en wordt ruimte gemaakt voor 
innovatie en experiment.

Om het Rondje Weerwater te communiceren 
en activeren zal, nog ruim vóór de uiteindelijke 
realisatie, een digitaal Weerwaterplatform wor-
den gecreëerd. Met forum, blog, crowdfunding, 
ideeënbus, innovatie-challenge, achtergrondin-
formatie, programmakalender, vrolijke weetjes en 
updates, discussieplatform, virtuele walkthrough, 
en actueel nieuws.

Om samenhang tussen de wijken te bevorderen 
stellen we het Weerwaterfestival als de centrale 
activiteit voor. Dat zou dit jaar al kunnen starten. 
Hier wordt het Almeregevoel gevat in een festival 
dat bij elke editie van thema kan veranderen, 
maar altijd gekoppeld wordt aan de basisprinci-
pes van de Almere als Growing Green Cities. Een 
festival dat blijft bestaan na oplevering van het 
Rondje Weerwater en dat de kern vormt van het 
blijvend programmeren, activeren en communi-
ceren van het Weerwater. Een festival dat in 2022 
eenmalig nog wat groter is: de Floriade.

Organisatie

Het Rondje Weerwater vormt de verbinding 
tussen de toekomstige Floriadewijk en Almere 
Stad. Naast een fysieke verbinding is het Rondje 
Weerwater ook een functionele verbinding. Het 
gebiedsontwikkelingsplan van het Rondje Weer-
water biedt de mogelijkheid om beide ambities 
te realiseren voor de stad Almere. Om dit zo suc-
cesvol mogelijk te maken wordt er onderscheid 
gemaakt tussen de organisatie voor de fysieke 
werkzaamheden en de organisatie die bijdraagt 
aan het beter functioneren van het gebied.

In voorliggend ontwerp is een programmatische 
visie en een inrichtingsplan van het Rondje Weer-
water opgenomen. Tevens is er een financiële 
strategie en onderbouwing van de verschillende 
projecten, passend bij het niveau en fase van het 
ontwerp. Ondanks dat deze producten afgerond 
zijn kunnen we stellen dat de ontwikkeling van 
het Rondje Weerwater voor Almere nu pas echt 
begint! De programmatische visie en het inrich-
tingsplan worden op langere termijn uitgevoerd, 
waardoor het ontwerp een adaptief karakter 

bewoners

ondernemers

verenigingen

scholen

gemeente

SUPERVISOR
GEBIEDSREGISSEUR

heeft. Dat karakter draagt bij aan het draagvlak 
en eigenaarschap van bewoners, bedrijven, 
verenigingen en andere stakeholders die zich 
betrokken voelen bij het Rondje Weerwater. Mede 
hierdoor is duidelijke regie op zowel de ruimte-
lijke ontwikkeling als het functioneren van het 
gebied noodzakelijk voor een succesvol project.

Voor het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit – 
de programmatische visie en het inrichtingsplan 
– van het Rondje Weerwater stellen wij voor om
een supervisor voor ruimtelijke kwaliteit aan te 
stellen. De uitgangspunten waarbinnen de su-
pervisor acteert zijn opgenomen in voorliggende 
rapportage. 

Voor de regie van het versterken van de functi-
onele verbindingen met het Rondje Weerwater 
en de omgeving maakt de gemeente Almere 
gebruik van de huidige structuur door te werken 
met onder andere een gebiedsregisseur Rondje 
Weerwater.

Rondje Weerwater

Ankepunten

Fiets- en voetgangersoute langs het water 2014 en 2025
(Bron: Strava maps + beeldbewerking)
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Programmatische visie
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R1

R2

R3

Weerwater als hart van de stad Almere 1+1= 3 routes: Verbinding, sport en beweging Een Rondje, zeven deelgebieden Activeren wateractiviteiten en verbinding

Programmatische visie
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Centrumkade

Analyse/doelstelling
De Centrumkade is het zwaartepunt van het Rondje Weerwater. In de stedenbouwkundige ontwikke-
ling van het gebied is bijzonder weinig aandacht besteed aan de relatie van de bebouwing met het 
water. Op de mooiste plekken van het centrum liggen achterkanten en is de oeverlijn niet openbaar. 
Ook de vormgeving van de aansluitingen tussen de maaiveldniveaus is slecht uitgewerkt. Deze zijn 
veelal steil, slecht toegankelijk, weinig aantrekkelijk of ontbreken. De centrumfuncties liggen nogal op 
afstand van het water en ook ontbreken horecafuncties met terrassen aan het water of zijn slechts 
beperkt open (theater). Vanaf de waterzijde hebben veel (parkeer)gebouwen een gesloten plint en 
zijn daardoor niet aantrekkelijk en geven geen levendigheid aan het gebied.

Toekomstige ontwikkelingen moeten vorm geven aan de relatie tussen stad en water. Het ontwikkelen 
van activiteit en programma op en aan het water moet een kwaliteitsslag hiervoor leveren. Een betere 
inrichting van de Esplanade, drijvende tuinen en podia en een heldere route staan aan de basis hier-
van. De ontwikkeling van de bouwblokken 5.2 en de Oostkavels vragen bijzondere aandacht evenals 
de transformatie van een aantal gebouwen met plinten aan de Esplanade. 

Analyse/doelstelling
Dit deelgebied maakt deel uit van de Floriadetentoonstelling en daarna van een te ontwikkelen 
woonwijk. Het Rondje splitst zich hier in het korte Rondje en het lange Rondje. Het korte Rondje loopt 
via een diagonaal pad door het Floriaderaster naar de nieuwe brug die deze wijk verbindt met het 
Lumièrepark. Het lange Rondje loopt verder langs de A6 naar de Filmwijk. Bij de inrichting van de 
Floriade zouden paviljoens met een openbaar en permanent karakter juist aan het Rondje gepositio-
neerd moeten worden.
Doelstelling van het Rondje Weerwater is om het korte Rondje open te houden tijdens de bouw en de 
expositie van de Floriade. Middels een ‘making of...’ wordt tijdens de bouw een expositiepad ingericht 
waar de Floriade zich zal tonen naar de stad en worden verbindingen tussen wijken onderling in 
stand gehouden. Na de tuinbouwtentoonstelling vormt het Rondje een onlosmakelijk onderdeel van 
de nieuwe Expowijk.

Analyse en doelstelling
De inrichting van dit deelgebied functioneert redelijk goed, maar mist een goede aansluiting op 
de achtergelegen Stedenwijk. Op begane grond is er weinig interactie met de bebouwing door de 
gesloten plinten van de parkeergarages. De langgerekte zone is daardoor nogal saai en de betrok-
kenheid van de achtergelegen buurt minimaal. Het achter de bebouwing gelegen haventje is slecht 
bereikbaar vanaf het Rondje en heeft weinig relatie met het Weerwater. De potentie van het haventje 
wordt daardoor slecht benut. 

Het deelgebied richt zich enerzijds op de doorstroming van de route naar het centrum en anderzijds 
op de buurtbewoners. Met de toevoeging van verbindingen, speel- en verblijfsplekken wordt een ‘lad-
der’ van openbare ruimtes om de boulevardflats gemaakt. Daarin moet worden onderzocht of de 
boulevardflat op een aantal plekken getransformeerd kan worden.

Analyse/Doelstelling
Het park functioneert redelijk goed en heeft vooral betekenis voor aanliggende wijken. Bezoekers 
Centrumkade worden niet uitgenodigd om door te lopen naar het park. Het streven zou moeten zijn 
om het rustige en groene karakter te behouden en het park daarnaast voor een bredere doelgroep 
geschikt te maken. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de oeverlijn met een zwembad en parkpavil-
joen op de zon.
De huidige plannen van de gemeente Almere ten aanzien van de ontwikkeling van kunst en cultuur in 
het park passen goed bij het beoogde profiel. Belangrijk aandachtspunt is het weren van auto’s van 
bezoekers die overlast geven in de buurten.

Daarnaast kan er op rustigere plekken vis- en watersportvoorzieningen langs het water gemaakt 
worden.

Analyse/doelstelling
Het gebied ten behoeve van strandgebruik en grootschalige evenementen wordt uitgebreid, zodat 
hier grote evenementen kunnen plaatsvinden. Hiermee wordt de druk van het centrum afgenomen en 
met een netwerk van boten kunnen deze deelgebieden met elkaar verbonden worden. Dit deelgebied 
vraagt om een flexibele inrichting en toegankelijkheid voor auto’s met bijbehorende parkeervoorzie-
ningen. Parkeervoorziening wordt tijdelijk in gebruik genomen tijdens tuinbouwtentoonstelling, maar 
kan daarna in functie staan van het evenementenstrand. 

De watersportactiviteiten kunnen verder uitgebreid worden waardoor het een plek wordt waar ook 
veel jongeren naar toe gaan. Daarmee wordt de druk op de andere stranden verlicht. 
Op de pier die de twee stranden scheidt ligt een belangrijk uitkijkpunt met tribune vanwaar je goed 
zicht hebt op de waterskibaan. 

Analyse/doelstelling
De Zuidoever betreft een rustiger deel van het traject met een duidelijk accent op natuurbeleving. 
Het gebied verandert de komende jaren door de aanleg van de Floriade, de verbreding van de A6 en 
de aanleg van de busbaan. Door het verbeteren van het bodemprofiel van het water op andere plek-
ken kan hier een rijk vooroever worden gemaakt met een bijzondere ecologische kwaliteit.

De Groene Boulevard zit in grote lijnen goed in elkaar. De bebouwing is op het water gericht en er 
zijn geen gesloten plinten. De landschappelijke inrichting is sober maar doeltreffend. Naast het 
aanpassen van het voetpad in Rondje Weerwaterstijl is er nog een aantal kleinere verbeteringen 
wenselijk. Ook is er vanuit de buurtbewoners een wens om een kleinschalig programma in het Walt 
Disneyplantsoen te realiseren.

Programma:

Programma:

Programma:

Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid:

Wateractiviteit:

Wateractiviteit:

Wateractiviteit:

Stedenwijk boulevard

Strand

Floriade

Lumièrepark

Zuidoever/ Groene Boulevard

Programma:

Programma:

Programma:

Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid:

Wateractiviteit:

Wateractiviteit:

Wateractiviteit:
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De prijsvraag voor het Rondje Weerwater in 2014 
leverde een keur van inzendingen op van profes-
sionals, bewoners en ondernemers. De prijswin-
nende ontwerpen laten de rijkdom van kwalitei-
ten van het Weerwater zien, maar leggen tevens 
de vinger op de zere plek. Verschillende inzen-
dingen voegen programma toe aan de route om 
meer reuring op en rond het water te krijgen. 

We onderscheiden grofweg drie types inzendin-
gen uiteen.
Inspiratie:
• Rondje-weerwater.nl
• Fête champêtre

Fysiek:
•Weerwaterkapel
•Urban sport&relax spot
•Glijbaantoren strand Stedenwijk
• Oevers als startpunt

Proces:
• Kleur in Cultuur

Tijdens het proces van het inrichtingsplan is 
meermaals met de prijswinnaars gesproken om 
te kijken hoe de initiatieven in de plannen plaats 
kunnen krijgen en hoe de inzendingen het ont-
werp kunnen aanscherpen. De fysieke inzendin-
gen hebben in het ontwerp een plek gekregen. 
Soms in de letterlijk zin en soms is de inzending 
vertaald naar het ontwerp inrichtingsplan. 

Met alle inzendingen wordt verder gepraat over 
realisatie en input.

r o n d j e w e e r wa t e r | f ê t e c h a m p ê t r e | b e r ry k o e v o e t s & j a m e s h e u s | j u n i 2 0 1 4

de buitenplaats
d e  v e r b i n d e n d e  p a r e l  t u s s e n  h e t  c e n t r u m  e n  d e  f l o r i a d e

3 .  e e n  b o n t e 
v e r z a m e l i n g  f l o r a

2 .  p l a t f o r m s

1 .  b o u l e v a r d  o f 
s h a r e d  s p a c e

8 . e e n v e r b i n d e n d

e l e m e n t

6 .  l a n d m a r k

5 .  b e l v e d è r e

l e g e n d a

k o s t e n  l a a g

k o s t e n  h o o g

7 .  m o e s -  e n 
k r u i d e n t u i n

2

1

5

4

6

7

8
N e t  b u i t e n  ‘ d e  b i n n e n p l a a t s ’  i s  r u i m t e 
g e r e s e r v e e r d  d i e  b e s t e m d  i s  v o o r 
s t a d s t u i n i e r e n .  D e z e  t u i n  k a n  o o k 
g e k o p p e l d  z i j n  a a n  d e  b i n n e n p l a a t s . 
H e t  i s  e e n  v e r w i j z i n g  n a a r  h e t 
v r o e g e r e  s t a d s l a n d b o u w,  w a a r b i j  h e t 
v e r b o u w e n  v a n  g e w a s s e n  g e b e u r d e 
b u i t e n  d e  s t a d s m u r e n .

O p  d e  b u i t e n p l a a t s  k o m t  r u i m t e 
v o o r  e e n  l a n d m a r k :  D e  B i n n e n p l a a t s . 
O p  s l e c h t s  5  m i n u t e n  l o p e n  v a n a f  
d e  E s p l a n a d e  w o r d t  d e z e  r u i m t e 
g e r e s e r v e e r d  v o o r  d e  r e a l i s a t i e  v a n  e e n 
h i e r v a n .  Te r  i n s p i r a t i e :  Vi l l a  A u g u s t u s 
t e  D o r d r e c h t .

H o g e  g r a s s e n  e n  p l a n t e n  d i e  d e 
b o u l e v a r d  e n  a c h t e r l i g g e n d e  p a r k 
v a n  e l k a a r  s c h e i d t .  Te r  r e f e r e n t i e  d e 
t u i n e n  v a n  P i e t  O u d o l f .

E e n  t r a p  e n  t e v e n s  e e n  t r i b u n e  i n  h e t
p a r k .  K a n  o n d e r m e e r  g e b r u i k t  w o r d e n
v o o r  m u z i e k  e n  t h e a t e r  e n  b i e d t  t e v e n s
e e n  u i t z i c h t  o p  d e  s k y l i n e  v a n  d e  s t a d .

O m  t e  b e n a d r u k k e n
d a t  m e n  z i c h  i n  d e
s t a d  b e v i n d t .  M a a k t  d e
ov e r g a n g  t u s s e n  w a t e r  e n
l a n d  d u i d e l i j k e r.

O m  h e t  r o n d j e  o m  h e t
We e r w a t e r  é é n  g e h e e l
t e  l a t e n  m a k e n  i s  h e t
b e l a n g r i j k  o m  e e n z e l f d e
k l e u r  e n  m a t e r i a l e n  t o e  t e
p a s s e n .  U i t g a n g s p u n t  e n
r e f e r e n t i e  i s  d e  E s p l a n a d e
z o a l s  d e z e  e r  n u  b i j  l i g t .

D a a r  w a a r  i n  m a t e r i a a l
e e n  u n i f o r m i t e i t  g e l d t ,
i s  d a t  v o o r  d e  f l o r a
a n d e r s .  D a a r  w o r d t
g e p l e i t  v o o r  e e n  g r o t e r e
d i v e r s i t e i t .  Ju i s t  d a t  m o e t
e r  v o o r  z o r g e n  d a t  h e t  e e n
av o n t u u r  w o r d t  o m  d o o r
h e t  p a r k  t e  l o p e n .

A a n  d e  b o u l e v a r d  k o m e n  e e n  a a n t a l 
p l a t f o r m s  d i t  d e  r o u t e  v i s u e e l  g e z i e n 
k o r t e r  m a a k t .  D a a r n a a s t  z i j n  h e t 
f i j n e  u i t z i c h t p u n t e n  e n  w o r d t  e r  e v e n 
c o n t a c t  g e m a a k t  m e t  h e t  w a t e r.

I n  p l a a t s t  v a n  f i e t s e r s  e n  v o e t g a n g e r s 
s t r i k t  v a n  e l k a a r  t e  s c h e i d e n  i s  e r 
g e k o z e n  v o o r  e e n  b o u l e v a r d .  D o o r 
d e z e  e e n  g o e d e  b r e e d  o p  t e  z e t t e n 
w o r d t  h e t  p r i n c i p e  v a n  e e n  ‘ l o p e r ’ 
d u i d e l i j k .  F i e t s e r s  e n  v o e t g a n g e r s 
k u n n e n  d e z e  r o u t e  v o l g e n  z o n d e r 
e l k a a r  i n  d e  w e g  t e  l o p e n .

E r  d i e n t  e e n  k o p p e l i n g  t e  k o m e n
t u s s e n  h e t  F l o r i a d e t e r r e i n  e n  ‘ D e
B u i t e n p l a a t s .  E e n  b r u g  i s  h i e r v o o r  d e
m e e s t  l o g i s c h e  i nv u l l i n g.  D e z e  d i e n t  z o
d i c h t  m o g e l i j k  b i j  ‘ D e  B i n n e n p l a a t s ’  t e
w o r d e n  n e e r g e z e t  o m  o p  d i e  m a n i e r  d e
r o u t i n g  t e  v e r b e t e r e n  e n  d e  p o t e n t i e
v a n  h e t  ‘ l a n d m a r k ’  a l s  h o t s p o t  t e
w a a r b o r g e n .

B e l v e d è r e  –  I t a l i a a n s  v o o r  m o o i  z i c h t 
–  b i e d t  u i t z i c h t  ov e r  h e t  g e h e l e  p a r k , 
m e t  i n  h e t  b i j z o n d e r  d e  s k y l i n e  v a n 
A l m e r e .  I s  t e v e n s  h e t  h o o g s t e  p u n t  i n 
h e t  p a r k .

4 . t h e a t e r v a n

d e s t a d

m
a

t
e

r
i

a
l

i
s

e
r

i
n

g

e e n h a r d e k a d e
u n i f o r m i t e i t i n

m a t e r i a a l
d i v e r s i t e i t i n g r o e n

3

H e t  p a r k  i s  é é n  v a n  d e  p o t e n t i ë l e 
g e b i e d e n  i n  d e  s t a d  d i e  d e 
v e r b i n d i n g  k a n  v o r m e n  t u s s e n 
h e t  c e n t r u m  e n  d e  F l o r i a d e .  E e n 
‘ v e r b o r g e n  p a r e l ’  d i e  z o  d i c h t b i j 
i s ,  m a a r  z o  v e r  w e g  l i j k t .  Ju i s t 
h i e r  m o e t  e e n  g r o e n e  l o p e r  k o m e n 
d i e  d e  f y s i e k e  b a r r i ë r e  m o e t 
d o o r b r e k e n .

D o o r  d e  r o u t e  i n  v e r s c h i l l e n d e 
s u b g e b i e d e n  t e  v e r d e l e n ,  m a a k t 
h e t  a a n g e n a m e r  d o o r  d i t  g e b i e d 
v o o r t  t e  b e w e g e n .  Te v e n s  i s  e r 
d a n  k e e r  o p  k e e r  i e t s  n i e u w s 
t e  b e l e v e n ,  s i m p e l w e g  d o o r  e r 
z ov e e l  i s  t e  d o e n .  H e t  i s  d a n  g é é n 
t r a n s i t i e z o n e  m e e r,  m a a r  e e n 
v e r b l i j f s p l e k .

r o n d j e w e e r wa t e r | f ê t e c h a m p ê t r e | b e r ry k o e v o e t s & j a m e s h e u s | j u n i 2 0 1 4

parels van hetweerwater
p a s t o r a l e  e n s c e n e r i n g  a a n  h e t  w e e r w a t e r

H e t  We e r w a t e r  v o r m t  e e n  b l a u w e 
k a m e r  m i d d e n i n  h e t  c e n t r u m 
v a n  A l m e r e .  D o o r  d e  d i v e r s i t e i t 
i n  g r o e n  r o n d o m  d e  p l a s     i s 
h e t  e e n  u n i e k e  p l e k  w a a r  j o n g 
e n  o u d  k u n n e n  s a m e n k o m e n 
o m  t e  o n t s p a n n e n  e n  t e 
r e c r e ë r e n .  D i v e r s e  a c t i v i t e i t e n 
e n  f e s t i v i t e i t e n  w o r d e n  a a n  d e 
r a n d e n  v a n  h e t  w a t e r  g e h o u d e n . 

M e t  d e  k o m s t  v a n  d e  F l o r i a d e  i n 
2 0 2 2  z a l  h e t  We e r w a t e r  e e n  n o g 
g r o e n e r  e n  k l e u r r i j k e r  u i t e r l i j k 
k r i j g e n .  H e t  z a l  n i e t  l a n g e r  m e e r 
e e n  b l a u w e  k a m e r  z i j n ,  m a a r 
z i c h  o n t w i k k e l e n  t o t  d e  t u i n  v a n 
A l m e r e .  D o o r  n a a r  d e  k w a l i t e i t e n 
t e  k i j k e n  v a n  d e  b e s t a a n d e  g r o e n e 
r u i m t e s  e n  d e z e  o p  t e  w a a r d e r e n , 
z a l  e r  e e n  t u i n  o n t s t a a n  w a a r i n 
e e n  g r o t e  d i v e r s i t e i t  a a n  g r o e n 
a a n w e z i g  z a l  z i j n . 

Wa a r  m e n  k a n  s p o r t e n ,  v a r e n , 
r u s t e n ,  s p e l e n  o f  d a n s e n  e n 
w a a r m e e  h e t  We e r w a t e r  z i c h  z a l 
v o r m e n  t o t  e e n  ‘ F ê t e  C h a m p ê t r e ’ 
v a n  A l m e r e .

d e p i e r

s t e d e l i j k e k a d e

E e n  s t e d e l i j k e  r a n d ,  m e t
e e n  s c h e i d i n g  t u s s e n
v o e t g a n g e r s  e n  r e c r e a t i e f
v e r k e e r.  E e n  s t e d e l i j k e  s f e e r,
a f g e w i s s e l d  m e t  g r o e n e
e l e m e n t e n  ( b o m e n r i j e n ,
b e p l a n t i n g s v a k k e n  e t c . )

H e t  d o o r z e t t e n  v a n  d e
s t e d e l i j k e  r u i m t e ,  z o d a t
d e z e  d o o r l o o p t  i n  h e t  w a t e r.
G e b r u i k  m a k e n  v a n  m a t e r i a l e n
m e t  e e n  w a r m e  u i t s t r a l i n g ,
z o a l s  h o u t .

Prijsvraag 2014
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Overzicht van activiteiten en aansluiting Rondje Weerwater
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IV.
Identiteit

Ontwikkelen identiteit

Iedere plek heeft een verhaal te vertellen. De 
vormgeving, de voorzieningen, het beheer, de 
programmering, het is allemaal gedaan met 
een bepaalde bedoeling, met een visie. Om het 
verhaal te kunnen vormgeven en te delen moet 
eerst die bedoeling benoemd worden. Deze kan 
beschreven worden met de zogenaamde iden-
titeit. De identiteit omvat kernwaarden, kenmer-
ken en activiteiten van een organisatie, of in dit 
geval, van een plek.

Kenmerken Rondje Weerwater
Zoals gezegd, moet Weerwater dé plek worden, 
het kloppende hart van de stad, waar Almeer-
ders, bezoekers en passanten komen om te spor-
ten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Welke 
kenmerken van de plek maken dit mogelijk? Hoe 
kunnen we het Rondje inrichten om dit doel te 
bereiken? En hoe passen de plannen voor de 
vormgeving bij de kernwaarden? De antwoorden 
op deze vragen vinden wij in de uitgangspunten 
die aan het ontwerp ten grondslag liggen:

Sterke en herkenbare vormgeving  
Een sterk beeld zet het Rondje Weerwater op de 
kaart. Door een doorgaande, mooi getraceerde 
route rond de plas te maken wordt een fysieke 
herkenbaarheid voor het Rondje Weerwater 
vormgegeven. Deze vormgeving wordt geken-
merkt door de keuze van bijzonder verhardings-
materiaal, repeterende maatvoering en in het 
oog springende routing van de padenstructuur. 
Door herkenbaar meubilair of het aanbrengen 
van afstandsmarkeringen voor sporters ontstaat 
een feestelijk lint langs de oevers. Natuurlijk dient 
er met keuze van materialen rekening gehouden 
te worden met de duurzaamheid en milieuvrien-
delijkheid van deze materialen.

Ankerpunten   
Door een serie markant vormgegeven plekken, 
ankerpunten, te creëren, steeds zichtbaar vanaf 
de vorige, worden bezoekers én inwoners “bewo-
gen” letterlijk en figuurlijk. Vanaf ieder ankerpunt 
— ze liggen nooit meer dan een paar honderd 
meter uit elkaar — is het volgende ankerpunt te 
zien. Daarmee wordt het rondje een vertelling 
met een ritme. 

Kernwaarden Rondje Weerwater
Het Rondje Weerwater moet een icoon, het 
symbolische hart van Almere worden en de 
kernwaarden van het Rondje Weerwater sluiten 
daarom aan op die van de gemeente Almere zelf.

Met de Engelse termen Energizing, Feeding the 
city, Greening en Healthying wil de gemeente Al-
mere een groene en gezonde toekomst tegemoet 
gaan. Deze kernwaarden kunnen precies de 
smaak- en sfeermakers worden voor de ontwikke-
ling van het Weerwater.

• Energizing: gemeente Almere wil in 2022 ener-
gieneutraal zijn en stimuleert de ontwikkeling
van duurzame energieopwekking, gesloten
kringlopen en energiebesparing.

• Feeding the city: gemeente Almere brengt de
voedselproductie in de stad onder de aan-
dacht.

• Greening: gemeente Almere zet zich in het
groen onderdeel van een leefbare en sfeervolle
stad te maken en ook om de diversiteit van dit
groen te vergroten.

• Healthying: gemeente Almere streeft naar
een gezondere populatie door het bestrijden
van obesitas, fijnstof terug te brengen, en een
gezonde leefstijl te bevorderen.

Vanuit deze vier kernwaarden, stellen wij een 
overkoepelende kernwaarde voor, die houvast 
gaat bieden aan de verdere ontwikkeling van 
de identiteit van de stad in het algemeen en het 
Rondje Weerwater in het bijzonder. Die centrale 
kernwaarde is Stromen. Een begrip waarin ener-
gie, innovatie, bewegen en water samenkomen.

De kernwaarden zullen bepalend zijn voor de 
concrete vormgeving van en belevenissen op en 
om het Weerwater. 
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Activiteiten Rondje Weerwater
De ankerpunten zijn plekken die de bewoners, 
bezoekers en passanten een bijzondere belevenis 
willen bieden. Ze richten hun aandacht op het 
water, ze dagen uit tot beweging of tot deelname 
aan bijzondere projecten. Dit zijn niet alleen 
nieuwe plekken, maar de overkoepelende beeld-
taal wordt ook toegepast op bestaande voorzie-
ningen en recreatiemogelijkheden. 

Om tot een succesvol, levendig, en kwalitatief 
sterk Rondje Weerwater te komen is echter meer 
nodig dan een fysiek Rondje. Pas met evenemen-
ten, programmering en activiteit in en op het 
water kan het Weerwater het kloppende hart van 
de stad worden. Gezien het feit, dat het plan op 
langere termijn uitgevoerd zal worden, hebben 
het ontwerp en de visie een adaptief karakter. 
Dat karakter draagt bij aan het draagvlak en 
eigenaarschap van bewoners, bedrijven, vereni-
gingen en andere stakeholders. De ankerpunten 
zijn bijvoorbeeld verbonden met een bepaald 
deel van de stad, de wijk of het gebied dat er-
achter ligt. Dit geeft de mogelijkheid om bewo-
ners voor een bepaald ankerpunt een gevoel van 
‘ownership’ te geven. Dit kan worden versterkt 
door om beurten, bijvoorbeeld ieder seizoen, 
een bepaald ankerpunt een eigen evenement te 
laten organiseren. Wel moet er duidelijke regie 
op de ruimte en op de programmering daarvan 
gevoerd worden.
Alle belevenissen die door ankerpunten, evene-
menten, voorzieningen en programmering gecre-
eerd worden, dragen de kernwaarden van

Almere en het Weerwater uit en er is ruimte voor 
innovatie en experiment. Voorbeelden van bele-
venissen:

Ankerpunten 
• Zwembad
• Uitkijktoren met mini-tentoonstelling over flora
en fauna
• Drijvende (voedsel)eilanden
• Innovatief horecapaviljoen
• Water- en/of natuurspeeltuin
• Fitnesspunt
• Stadsstrand
• Onderwaterkijkpunt

Evenementen en programmering 
• Zwemvierdaagse in het zwembad
• Wandeling met stadsecoloog
• Biologische streekmarkt
• Solar boat race
• Triathlon
• Locatietheater
• Weerwaterfestival
• Yoga suppen

In en op het water 
• Weerwater aantrekkelijk maken voor plezier-
vaart
• Zonneveer / Solar-energy-botennetwerk
• Zie boven

Visuele identiteit

De identiteit van een plek is niet alleen te vangen 
in de vormgeving of programmering van die plek. 
De identiteit moet ook gecommuniceerd worden 
naar de beoogde gebruiker van de plek. Deze 
communicatie vindt plaats door middel van de 
visuele identiteit. De visuele identiteit reflecteert 
net als de plek zelf de kernwaarden van de plek. 
Een goede visuele identiteit is eenvoudig, past bij 
de identiteit, is distinctief en creëert een gevoel 
van vertrouwdheid en betrouwbaarheid. Voor 
het Rondje Weerwater hebben wij de mogelijke 
visuele identiteit van het Rondje Weerwater ver-
kend. We hebben een logo ontworpen en diverse 
uitingen voor festivals, print, sociale media, et 
cetera. Deze voorbeelden tonen het belang van 
een sterke visuele identiteit voor de uniformiteit 
van het Rondje en voor de communicatie en mar-
keting van het Weerwater.

Logo
Het logo bestaat uit twee onderdelen: (a) het 
monogram bestaande uit de twee W’s en de pijl 
en (b) het woordmerk.

De pijl uit het monogram bestaat uit de in elkaar 
geschoven V’s van de W. De pijl is een symbool 
voor richting, voor bewegen en in die zin ver-
wijst de pijl naar stromen. De pijl zou ook gezien 
kunnen worden als een vereenvoudigd anker of 
als een schep die verwijst naar de zandafgravin-
gen waardoor het Weerwater is ontstaan. In de 
verdere ontwikkeling van het logo kunnen deze 
gedachtes meegenomen worden. Het woordmerk 
is geschreven in een duidelijk geometrisch let-
tertype (DIN pro).

Het logo kan op verschillende manieren gebruikt 
worden. Allereerst hebben we twee verschillende 
monogrammen, één die schoon tegen de achter-
grond geplaatst is en één die tegen een ronde 
zwarte confetti-stip geplaatst is. Die tweede 
vinden wij frivoler dan de eerste en meer geschikt 
voor evenementen, een jonger publiek 

A. Monogram B. Woordmerk

en aankondigingen. De eerste achten wij met 
name geschikt voor toepassing in inrichting van 
het Rondje zelf, een meer volwassen doelgroep 
en voor het digitale platform. Deze verschillen in 
vormgeving en toepassing dienen onderzocht 
te worden in de verdere ontwikkeling van het 
logo. We hebben ook variatie in kleur en mate-
rialisering toegekend. De kleuren (zoals grijs, 
groen, blauw en roze) kunnen gebruikt worden 
in print- en schermtoepassingen. Zij zouden de 
thema’s van het Weerwater kunnen vertegen-
woordigen (respectievelijk energizing, greening & 
feeding, stromen, healthying). Op de inrichting 
van het Rondje Weerwater kan gewerkt worden 
met materialen die contrasteren met de onder-
grond: de twee W’s worden dan gegraveerd in 
de ondergrond (met behoud van kleur en mate-
riaal ondergrond) en het woordbeeld (of titels 
van objecten) worden met een contrasterend 
materiaal (bijvoorbeeld metaal op een houten 
achtergrond) ingelegd.
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Weerwater digitaal platform
Om het Rondje Weerwater te communiceren en 
activeren zal, nog ruim vóór de uiteindelijke rea-
lisatie, een digitaal Weerwaterplatform worden 
gecreëerd. Met forum, blog, ideeënbus, innova-
tie-challenge, achtergrondinformatie, vrolijke 
weetjes en updates, discussieplatform, virtuele 
walkthrough en actueel nieuws. En de aankondi-
ging van het jaarlijkse Weerwater festival. 

• merging on en offline
• responsive website
• bouw community en support (per wijk)
• nieuws, updates
• 360 VR previews
• user generated content, surveys, ideation,
crowdfunding
• ondersteund door social media

Weerwater jaarlijks festival
Het Weerwater-festival kan de centrale activiteit 
zijn, de ziel van het project, nog voor het gerea-
liseerd is. Hier wordt het Almeregevoel, gevat in 
een festival dat steeds anders is maar altijd gaat 
over “stromen”, bewegen, innoveren. Een festival 
dat blijft bestaan na oplevering van het Rondje 
Weerwater en dat de kern vormt van het blijvend 
programmeren, activeren en communiceren  van 
Weerwater. Een festival dat in 2022 eenmalig 
nog wat groter is: de Floriade.

• ieder jaar ander thema: energizing-greening-
feeding-healthying
• profit en non-profit partners
• introduceert en versterkt het merk Weerwater
• eventueel rebranding van festival dat nu al
gaat worden georganiseerd
• bioplastic bekers en bestek van de gemaaide
Weerwaterplanten

Weerwater pop ups
Het Weerwater moet gaan leven in Almere en 
daarbuiten. Dat kan bewerkstelligd worden door 
diversiteit, tijdelijkheid, veranderlijkheid van het 
aanbod op locatie; door bewoners, studenten en 
andere stakeholders te betrekken in de vormge-
ving, de realisatie en het onderhoud van de plek; 
maar ook door een interessante outreach- en 
marketingmix die het merk Weerwater introdu-
ceert en versterkt. Denk aan:

• Proefprojecten, previews en teasers die langs
het water, maar ook elders in de stad opduiken. 
Dit kan bijvoorbeeld een 3-dimensionaal logo zijn 
(zoals IAMSTERDAM, maar dan opnieuw uitge-
vonden, bijvoorbeeld gevuld met water of wa-
terplanten) dat her en der in de stad opduikt en 
waar mensen graag mee op de foto gaan. Die 
foto wordt vervolgens gedeeld op sociale media, 
wat weer meer aandacht genereert.
• Weerwater-/Natuureducatie-plakplaatjesspaar-
actie vergelijkbaar met de Verkade natuurboeken 
of de Dinospaarplaatjesactie.
• Weerwater augmented reality viewers
• Objecten die gemaakt zijn van Weerwaterna-
tuurproducten, te koop in de VVV of in de super-
markt (bijvoorbeeld gezichtswaterspray, Weer-
waterbier, l’Eau de Almere, een snijplank van het 
hout van bomen rondom het weerwater of kruk 
van Weerwaterwaterplanken)

Weerwater-innovatie
Het Weerwater kan ook de plek worden waar 
geïnnoveerd wordt. Daarin kunnen omliggende 
bedrijven en Hogeschool Windesheim een rol 
spelen, maar het Weerwater kan ook zelf een 
proeftuin zijn voor innovatie. Op het Rondje 
Weerwater komen die innovaties samen en 
worden zij gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan 
projecten omtrent:
• (zonne-)energie (uit bijvoorbeeld asfalt);
• herwinbare waterplanten;
• slimme en dynamische verlichting;
• nieuwe, duurzame bouwtechnieken;
• zie bv Innovatiewerkplaats inrichting beweeg-
vriendelijke openbare ruimte/Instituut voor 
Sportstudies.
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Centraal icoon Weerwater
Gebaseerd op de kernwaarden energizing, 
greening & feeding, stromen, healthying kan het 
rondje Weerwater een grote visuele en inhou-
delijke versterking krijgen. Een bijzonder en echt 
werkend energiesculptuur dat ook als icoon voor 
de Floriade kan dienen. Twee vliegen in een klap: 
de Floriade krijgt een eye-catcher en Weerwater 
(en dus de stad Almere) een permanent fysiek 
symbool.

In onze visualisatie doen we een voorzet. Stelt u 
zich eens voor:

“Over het water glijdt een reusachtige bol, 
schijnbaar voortgestuwd door het water dat van 
de bol naar beneden stroomt. Onderin de bol 
groeien planten. Van ver lijkt het op de tuintjes 
in potten en flessen die je weleens in woontijd-
schriften ziet. De bovenste helft is totaal bedekt 
met glazen kralen.”

Het zou kunnen zijn dat de bol zich niet auto-
noom verplaatst, maar van de kant bestuurbaar 
is door middel van speciale hometrainers, of 
door middel van een stappenteller/lichaamsbe-
wegings-app op je telefoon. De beloning voor je 
geleverde activiteit is dat je de kleur van bijvoor-
beeld het logo, de tekst, of de richting van de bol 
kunt beïnvloeden. De glazen kralen zijn eigenlijk 
lenzen die het zonlicht vangen en richten op 
ondergelegen zonnepanelen waarmee de elektri-
citeit opgewekt wordt die nodig is voor de bestu-
ring van het icoon. Het zou ook mogelijk kunnen 
zijn dat het icoon te betreden is.
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User journey

De identiteit en visuele identiteit geven de kern 
weer van hoe een project, een instelling, een be-
drijf, of een plek zich wil profileren. Maar uitein-
delijk is het van belang of de gebruiker, de klant, 
de consument, de bezoeker gediend is bij het 
product of de dienst van de aanbieder. Om dit te 
testen kan men werken met user journeys. 

Een user journey omschrijft de gebruiker van 
een merk (in ons geval van het merk Weerwater) 
en een reeks stappen die een scenario vormen 
waarin een gebruiker kan interageren met het 
ontwerp. Het expliceren van een scenario verdui-
delijkt de manier waarop gebruikers het ontwerp 
ervaren. Doordat dit benoemd wordt, kunnen be-
trokken partijen eenvoudiger begrijpen wat het 
ontwerp probeert te bereiken. Dit levert voor het 
Rondje Weerwater een discussiestuk waarmee 
de omschrijving van doelgroepen, ontwerpkeu-
zen en te plannen ankerpunten, voorzieningen 
en programmatisch aanbod getoetst kunnen 
worden.

Gebruikers
We zien drie typen gebruikers van Weerwater: 
bewoners, passanten en bezoekers.
• De bewoners zijn de Almeerders zelf, met name
bewoners in de aan- en omliggende wijken. Voor 
hen is Weerwater een kwalitatieve aanvulling 
van hun beleving in hun stad. Iets waar ze aan 
bij dragen en trots op zijn.
• Onder passanten verstaan we met name men-
sen die Weerwater passeren, op de fiets maar 
later bijvoorbeeld ook met het solar-energy-bo-
tennetwerk. Dit zijn mensen uit andere wijken in 
Almere, en uit omliggende gebieden.
• Onder bezoekers verstaan we mensen uit west- 
en midden-Nederland die Almere bezoeken en 
ook naar Weerwater komen. Deze bezoekers 
(toeristen/dagjesmensen) worden met name 
aangetrokken door de attractiviteit en kwaliteit 
van Weerwater, en de iconische attractie.

Model 
We onderscheiden drie niveaus waarop mensen 
in aanraking komen met Weerwater: de connec-
tion journey, de digital journey en de physical 
journey. 

De connection journey beschrijft hoe de (poten-
tiële) gebruiker het merk Weerwater tegenkomt 
in sociale en massamedia. Hier worden toeval-
lige ontmoetingen onder verstaan: de (potenti-
ele) gebruiker kijkt naar het nieuws waarin een 
item over de opening van het Rondje Weerwater 
gaat, hij/zij staat op de bus te wachten en ziet 
een abriposter van de nieuwe natuurcampagne 
(vergelijk met de OERRR-campagne van Na-
tuurmonumenten) of hij/zij ziet op Facebook dat 
vrienden bij het Weerwater gepicknickt hebben. 
Het gaat hier niet alleen om initiële kennisma-
king, maar ook om het bewustzijn dat het Rondje 
er is en dat daar altijd wat te beleven is te be-
stendigen. 

De digital journey beschrijft hoe de (potentiële) 
gebruiker zelf op zoek gaat naar informatie over 
het Rondje Weerwater en hoe hij/zij informatie 
deelt over en met het merk Weerwater. Dit kan 
allemaal via het digitale platform, dat gelinkt is 
met de diverse sociale media.

De physical journey ten slotte beschrijft het 
bezoek van het festival en het gebruik van het 
Rondje Weerwater.

De drie user journeys zijn met elkaar verbonden 
en lopen in elkaar over. Nadat je in het nieuws 
over het Weerwaterfestival hebt gehoord, zoek je 
op het platform op hoe je daar tickets voor kunt 
kopen, deel je met je vrienden dat je van plan 
bent naar het festival te gaan en enkele weken 
later is het dan echt zo ver: je bezoekt het Weer-
water.
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Scenes
Het model kan worden toegepast om de user 
journeys te omschrijven. In de schema’s heb-
ben we een aantal scenes uit de user journeys 
omschreven. Door deze scenes aan te vullen, 
met elkaar en met de stakeholders te bespreken, 
wordt het eenvoudig inzichtelijk welke onderde-
len van het ontwerp de plank misslaan en welke 
de spijker op zijn kop slaan. Het houdt discussies 
weg van meningsverschillen over esthetische 
details maar focust deze op waar het voor de 
gebruiker om moet gaan: hoe hij/zij het Rondje 
Weerwater kan en wil beleven.

Connection journey
Weerwater in sociale 
en massa-media

Digital journey
Weerwater digitaal 
platform en festival

Physical journey journey
Weerwater het Rondje
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Impressie Weerwater Food Festival ‘Feeding the City’
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De inrichting van de openbare ruimte kent een 
een aantal essentiele bouwstenen, zoals de 
principedetaillering, materialisering en inrich-
tingselementen. Ze vergroot de herkenbaarheid  
en identiteit van het Rondje Weerwater en geeft 
een samenhangende ondergrond voor de ver-
schillende ontwikkelingen. Er wordt in de toolbox 
uitgegaan van het versimpelen van de paden-
structuur waarin de focus op het Weerwater 
belangrijk uitgangspunt is. 

De inrichtingselementen zijn in familie van elkaar 
gekozen. Ze zijn stoer en robuust passend bij de 
schaal en uitstraling van het Weerwater. 
Watergerelateerde kenmerken worden verwerkt 
in het thema van de materialisering. Het gaat om 
stromen, vloeiende bestrating, in combinatie met 
hout, natuurlijk en warm materiaal.

Daar waar dat kan zal de toolbox duurzame in-
richtingelementen voorschrijven en oplossingen 
voorstellen die inspelen op innovatie in relatie tot 
duurzaamheid en beheer. Doel van het inrich-
tingsplan en toolbox is:
• creëren van een samenhangend beeld;
• verbeteren van de oriëntatie;
• versterken landschappelijke kwaliteiten;
• ontsluiting van functies langs het Rondje Weer-
water;
• (bestaande) grote bomen worden zoveel moge-
lijk ingepast;
• programmeren en activeren in de vorm van
bijzondere ankerpunten met verblijfsruimte en 
activiteit;
• alle gebouwen zullen met de voorkant gericht
zijn op het Rondje Weerwater;
• het Rondje is ’s avonds op duurzame en innova-
tieve wijze verlicht;
• (natuurlijke) zitelementen zijn onderdeel van
het Rondje.

Met een eenvoudig materialenpalet wordt sa-
menhang gezocht en duidelijk richting gegeven 
voor ruimtelijke ontwikkelingen aan het Rondje 
Weerwater die we nu nog onvoldoende kunnen 
voorzien. Het materialenpallet bestaat uit ro-
buuste materialen als:
• water (basis);
• metaal, bij meubilair grijsblauw gecoat
RAL7026 granietgrijs;
• verduurzaamd hout of bamboehout;
• asfalt;
• hoogwaardig, verdicht beton.

Inrichtingsplan en Toolbox

metaal

water

hout

lucht

asfalt

licht

beton
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Schetsontwerp Tracé
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Tracé-ontwerp

Om de padenstructuur van het Rondje identiteit 
en herkenbaarheid te geven wordt een aantal 
principes uiteengezet met betrekking tot marke-
ring, randdetaillering, breedte en materialise-
ring. Door het verwerken van een blauw grijze 
gloed in het asfalt door middel van een natuur-
steen toeslag onderscheidt het Rondje zich van 
de omgeving. Verblijfs- en afstandsmarkeringen 
worden uitgevoerd met een patroon van pijlen 
uitgevoerd in thermoplast.

Het Rondje ligt langs het water, daar waar 
paden ontbreken worden nieuwe paden toege-
voegd om de route langs het water te complete-
ren. 

1. Routeprofiel hoofdfietsroute
Rood asfalt 4.00 m met markering
obstakelvrij

2. Pad breed Rondje Weerwater
Zwart asfalt 5.00m. met markering thermoplast
incl 0.60 m. randdetail hoogwaardig beton

3. Pad Smal Rondje Weerwater
Zwart asfalt 3.00m. met markering thermoplast
incl. 0.60 m. randdetail hoogwaardig beton

3. Pad breed Rondje Weerwater in Floriade
Zwart asfalt 5.60m. met markering thermoplast
incl. 0.60 m. randdetail hoogwaardig beton

5. Toolboxmaterialen conform centrumgebied
Markering Rondje Weerwater in bestrating in 
thermoplast of metaal

6. Toolboxmaterialen conform Floriade
Markering Rondje Weerwater in bestrating in 
thermoplast of metaal

2

2

B

2
2

43

3

5

6

1

A

1

1

1

Rondje Weerwater pad 3.00 m.

Aansluiting kort (A) en lang (B) Rondje Weerwater Rondje Weerwater pad 5.00 m.

Markering tijdelijke situaties op bestaande paden 
Thermoplastische wegmarkering 0.60 m.

0.60m.

0.60m.

0.60m.

5.00m.

3.00m.
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Het randdetail opsluiting pad Rondje Weer-
water bestaat uit een band van hoogwaardig, 
verdicht beton met een breedte van 0.60 m.
Hierin wordt het patroon ten behoeve van 
identiteit in verdiepte ligging in verwerkt. Het 
randdetail ligt altijd aan de zijde van het water, 
waarmee de oriëntatie op het Weerwater wordt 
vergroot. 

Het randdetail dient niet alleen als opsluiting 
van het pad, maar kan ook ingezet worden als 
grondkering, zitelement in het gras of (zit)trap 
aan de rand. Bij de ankerpunten zal de over-
gang tussen pad en ankerpunt met treden van 
het randdetail worden vormgegeven. 

De identiteit wordt versterkt door toevoeging 
van markeringen op het asfalt welke zijn uit-
gevoerd in wit thermoplast met antislip. De 
markering van paden bestaan uit de volgende 
elementen: 
• afstandmarkering voor sportactiviteiten;
• logo Weerwater in cirkel, als startpunt 2.40 m.,
oriëntatiepunt bij kruizingen en splitsingen 0.80 
m. en bij aansluitingen uit de woonwijken 0.60
cm.;
• pijlen in drie maten;
• scheidingslijnen hoofdfietsroute met tekst en
pijlen 0.20 x 1.00 m.

40 60  80 

pijlmarkering 40 cm
thermoplast

variabel

40

100

markering sporttrack (tekst variabel)
hoogte 40 cm. variabele  lengte maat

hoofd�etsroute (tekstwisselend)
hoogte 100 cm. 

pijlmarkering 60 cm
thermoplast

pijlmarkering 80 cm
thermoplast 

markerering route Ø 50 cm
thermoplast

start en eindpunt Ø 80 cm
thermoplast

50

Randdetail paden 60 cm
verdicht beton lichtgrijs

60

80

start en eindpunt Ø 240 cm
Relief in beton 

80

40 60  80 

pijlmarkering 40 cm
thermoplast

variabel

40

100

markering sporttrack (tekst variabel)
hoogte 40 cm. variabele  lengte maat

hoofd�etsroute (tekstwisselend)
hoogte 100 cm. 

pijlmarkering 60 cm
thermoplast

pijlmarkering 80 cm
thermoplast 

markerering route Ø 50 cm
thermoplast

start en eindpunt Ø 80 cm
thermoplast

50

Randdetail paden 60 cm
verdicht beton lichtgrijs

60

80

start en eindpunt Ø 240 cm
Relief in beton 

80

Randdetail en markering

Randetail en patroon padenstructuur Markeringen voetpaden, hardlooproutes en fietspaden

0.60m.
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Principeprofiel Rondje 
Weerwater

Principe inrichting voetpad Rondje Weerwater
3.00m. incl. Band 0.60 m. en routemarkering

Principe inrichting voetpad Rondje Weerwater
5.00m. (inc. Band 0.60 m. en routemarkering

Principe startplateau Rondje Weerwater 
5.00X 3.00 m. met logo in reliëf hoogwaardig verdicht beton 
voetpad

Principe aansluiting voetpaden uit woonwijken op het 
Rondje Weerwater

Principe plaatsing meubilair en verbreding pad Principe hoofdfietsroute Rondje Weerwater 
4.00 m. en route markering en startpunt met 
logo
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Principe detail startpunt pad Rondje Weerwater

Principe detail aansluiting paden kort en lang 
Rondje Weerwater

Principe detail aansluitingen hoofdfietsroute en 
pad Rondje Weerwater (voorbeeld 1)

3.53

2.62

0.60

Principe detaillering paden 
Rondje Weerwater 

4.00
3.00

0.60

5.00

0.60
0.60

R5.00

R2.50

4.00
3.00

0.60

5.
00

Principe detail aansluiting Floriade (diagonaal)

Voorbeeld detail complexe aansluitingen 5.00 
meter pad op 3.00 meter pad (locatiespecifiek)

Principe detail aansluitingen hoofdfietsroute en 
pad Rondje Weerwater (voorbeeld 2)

4.50

2.50

4.60

6.00

0.605.60

5.60

0.60

5.
00

0.60

3.
00
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Impressie pad Rondje Weerwater en Stedenwijk boulevard
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Ankerpunten

Het Weerwater zal een unieke en direct herken-
bare uitstraling krijgen door een aantal unieke
plekken – herkenbare en bijzonder ontworpen 
ankerpunten - langs het Rondje Weerwater te
creëren. Het zijn plekken voor verblijf en herken-
bare objecten die een bijzondere beleving aan 
het Weerwater toevoegen. Vanuit een ankerpunt 
is het volgende ankerpunt zichtbaar, zodat 
verleid wordt om verder te lopen. Ze liggen op 
strategische plekken in aansluiting op de woon-
wijken, waardoor ze ook als afspreekpunt dienen. 

Met de ankerpunten wordt hoge kwaliteit en 
veel levendigheid nagestreefd. De ankerpunten 
kunnen zich ontwikkelen naar specifieke publieke 
programmapunten, zoals visplekken, paviljoen 
of zwembad. Ook kunnen ze geschikt gemaakt 
worden om als aanmeerplaats van het vervoer 
per boot te dienen. In de programmering wordt 
aansluiting gezocht bij de thema’s van de Flori-
ade en wordt ruimte gemaakt voor innovatie en 
experiment. 

De ankerpunten zijn bijzondere toevoegingen 
met een stoere uitstraling. De vormgeving ken-
merkt zich door een stoere en robuuste vormge-
ving, gemaakt van houten balken met metalen 
details. Elk ankerpunt vormt een eigen bijzondere 
beleving toe, ook in het nachtbeeld van het 
Rondje Weerwater.

• S: object met verblijfskwaliteit op wijkniveau
• M: medium - iconisch object met bijzondere
verblijfskwaliteit
• L:  large - iconisch object met bijzonder pro-
gramma - stadsniveau
• XL: extra large - brug

S

S

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

M

L

L

XL

Small

Medium

Large
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Meubilair

Het meubilair kenmerkt zich door een stoere en 
robuuste vormgeving, gemaakt van houten bal-
ken met metalen details, waarmee het refereert 
aan de stoere waterelementen als steigers en 
meerpalen. Hierin zitten veel overeenkomsten met 
de vormgeving van de ankerpunten. 

Overig meubilair, zoals afvalbakken, afzetpaal-
tjes en fietsnietjes, zijn sober en stevig vormgege-
ven. De afwerking van deze inrichtingselementen  
zijn in een eenduidige ralkleur (7026 granietgrijs) 
en anti-graffiti coating. 

De banken staan op de paden, zijn robuust en 
eenvoudig, passend bij het groene landschap. Er 
is gekozen voor de bank PURE van de firma Grij-
sen. Voor specifieke deelgebieden als de Park-
rand en het Evenementenstrand kan voor banken 
op de grasvelden gekozen worden die passend is 
bij de sfeer en schaal. 

Voor het fietsparkeren en afzetpalen is gekozen 
voor een minimale zichtbaarheid en een eenvou-
dig model. Er wordt  ruimte gereserveerd voor 
meerdere fietsplekken ca 5 - 15 plekken. De afval-
bakken die bij de banken komen te staan hebben 
een groot volume en een kap tegen het in rege-
nen. Er kan nog gekeken worden of het afval ook 
gescheiden ingeleverd kan worden. De afvalbak 
is tevens van de firma Grijssen - Quadrat. 

Fietsbeugel SquareAfvalbak QuadratPoef Pure

Bank Pure - plaatsing op verharding

Bank - plaatsing in gras (evenmentenstrand)

Bank - plaatsing in gras (evenmentenstrand)

Afzetpaal Qubic
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Verlichting

Langs het Rondje staat de verlichting in de gras-
bermen aan de buitenzijde, zodat deze het zicht 
op het Weerwater niet belemmert. 
De verlichting langs het hoofdfietspad is eenvou-
dig, sierlijk en robuust. Het lichtniveau over de 
route is zo veel mogelijk continu met tussen de 
masten een ruimte van ca. 15-20 meter. We stel-
len Ocean van Philips voor als armatuur met een 
masthoogte van 4.00-5.00 m.

De padenstructuur van het Rondje wordt aan-
gelicht met een lichtpatroon met spots in een 
bijzonder patroon. Om verlichting een bijzonder 
element te laten zijn in de beleving stellen we 
voor om een eigen armatuur voor het Weerwater 
te ontwerpen, in combinatie met een dynamisch 
verlichtingssysteem dat op verschillende tijden 
van de dag en het jaar kan worden afgesteld.
De masten zijn conisch en wordt net als het ar-
matuur gecoat in RALkleur 7026 - granietgrijs.

1. Verlichting Fietspad
Continu lichtpatroon
Conische mast ca 4.00-5.00 m.
Armatuur Philips Ocean (LED)

2. Verlichting Fietspad - dynamisch
Lichtpatroon met spots en patroon
Conische mast ca 3.00 m.
Eigen ontwerp armatuur met spots (LED) 

3. Verlichting Ankerpunten. Om de ankerpunten
ook in de avonduren de bijzondere (verblijfs)
kwaliteit te geven, zal bij het ontwerpen van de 
ankerpunten de verlichting en het aanlichten 
geintegreerd worden.

4. Verlichting Carre Floriade - onbekend

5. Aanlichting Floriadebrug onderdeel van de
architectenopgave

6. Aanlichting fontein centrum

7. Rijke verlichting centrum met toevoeging van
verlichting in de pocket parsc op de esplanade.
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Verlichting Fietspad 
Continu lichtpatroon
Conische mast ca 4.00-5.00 m.
Armatuur Philips Ocean (LED)

Verlichting Fietspad - dynamisch 
Lichtpatroon met spots en patroon
Conische mast ca 3.00 m.
Eigen ontwerp armatuur met spots (LED)
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Impressie nachtbeeld Rondje Weerwater en Stedenwijk boulevard
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Oevers
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De oevers van het Weerwater dragen in grote 
mate bij aan de beleving en het groene karakter 
van het Weerwater. Door de diversiteit van oevers 
verder te ontwikkelen ontstaat een specifieke 
landschappelijke context voor het Rondje Weer-
water. Daarnaast dragen de natuurvriendelijke 
oevers en plaatselijk verdiepen van het waterbo-
demprofiel bij aan de waterkwaliteit afgestemd 
in het Waterplan Almere en kaderrichtlijn water. 

1. De harde kades aan het centrum zijn door
toevoeging van drijvende eilanden en steigers 
geactiveerd en aan het aangezicht verzacht. 
De drijvende eilanden voor kleinschalig gebruik 
geven de ambities van de Floriade aan centrum-
zijde een gezicht.  

2. De stranden lang het Weerwater zijn op zon-
nige dagen erg populair, maar in herfst en winter 
kan het aangezicht ook troosteloos zijn. Door 
toevoeging van speelobjecten en voorzieningen 
kan de attractiviteit van de stranden jaarrond 
vergroot worden.

3. De oevers langs Stedenwijk en Filmwijk heb-
ben een groene uitstraling met een betonbasalt 
waterrand. In de vooroever groeit nu met name 
riet waarmee het zicht op het water een gedeelte 
van het jaar ontnomen wordt. Door een meer 
gemengde vegetatie aan te brengen worden de 
attractiviteit en biodiversiteit vergroot.

4. Het carré van de Floriadewijk is hard en stenig
en wordt gebruikt door auto, fiets en voetganger. 
Het ligt als een snede door bestaande groenge-
bieden en het water heen. Hoewel dit niet tot de 
opgave behoort voegt het wel een eigen entiteit 
en gebruik toe aan de beleving van het Weerwa-
ter.

5. De Zuidoever leent zich uitstekend om de
ecologische kwaliteiten van het water te ver-
groten en tevens een eigen sfeer te maken. Met 
flauwe vooroevers wordt hier een luwte gecre-
eerd waarin het bijzondere habitat voor Flora en 
Fauna verder wordt uitgebouwd. De vooroever 
kan geconstrueerd worden met uitgravingen van 
het bodemprofiel op andere plekken, dat het 
gebruik voor waterreacreatie bevordert. 

6. Het natuurbos in het Lumièrepark is een bijzon-
dere plek met ecologische kwaliteiten. Toch is het 
bos door achterstallig onderhoud en een een-
zijdig assortiment toe aan een update. Door het 
water van het Weerwater naar binnen te trekken 
ontstaat een rabattenbos met grillige randen en 
zachte oevers.

7. Het Lumièrepark krijgt mooie lommerrijke,
strakke grasoevers, die in contrast staan met de 
oevers van het natuurbos. Hierdoor worden de 
oevers toegankelijk en bieden ze een weids pano-
ramma op het Weerwater.
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Om verdere duiding te geven aan de transfor-
matie van het Rondje en de projecten daarom 
heen hebben we ze uiteengezet en benoemd. 
Deze worden uiteengezet in basisopgaven en 
ambities. De basisopgaven zijn de meest urgente 
inspanningen om het fysieke Rondje herkenbaar 
te laten functioneren als bijzondere toevoeging 
in het gebruik van het Weerwater. Deze opgaven 
zijn de basis in het rekenmodel voor de Fonds 
Verstedelijking Almere (FVA). De ambitie stelt een 
aantal opgaven die we als aspiratie voor het 
Weerwater willen benoemen of in de sfeer van 
het Weerwater mee kunnen ontwikkelen. 

De ambities en opgaven staan los van de diverse 
lokale (bewoners) initiatieven die binnen de ka-
ders van dit plan ontwikkeld kunnen worden. 

Algemeen (zie tracé ontwerp)
Projecten
A. Aanleg voetpad- aanpassen aan Rondje 

WW stijl met meubilair, verlichting en 
inrichtingselementen

Ambities
B. Aanleg hoofdfietspad oostzijde en westzijde

Centrumkade
Projecten
1. Aanleg Waterpark
2. Herinrichten dek bij woongebouwen
3. Tijdelijke inrichting pier bij theater
4. Herinrichting Esplanade
5. Podium voor de stad
6. Verplaatsen/transformeren fontein
7. Vergroenen kade en buitenruimte voor

ziekenhuis

Ambities
8. Aanleg lage steiger bij ziekenhuis
9. Andere functie vorrmalig Casla gebouw
10. Verbeteren aansluiting lager gelegen pier met

hoger gelegen Rondje Weerwater
11. Ontwikkelen blok 5.2
12. Realisatie tijdelijk paviljoen
13. Realisatie woonschepen voor ziekenhuis
14. Aanleg parkbrug Oostzijde
15. Eiland /steiger in het water ter bevordering

van zeilmilieu

Stedenwijk boulevard 
Projecten
16. Aanpassen fiets-/voetpad richting brug

Centrum
17. Aanpassen speelstrand
18. Aanpassing ankerpunten (2x)
19. Amoveren voetpad en transformatie

beplantingstrook
20. Aanleg pad langs waterzijde (zie A.)
21. Transformatie ankerpunt
22. Realisatie brug over ingang haventje
23. Herinrichting parkeerplaats bij de Fantasie

Ambities
24. Verbeteren aansluiting binnenhaven
25. Verbreden fietsbrug Stedenwijk
26.Transformatie omgeving binnenhaven
27.Transformatie bebouwing waterzijde

Strand           
Projecten
28. Transformatie voetpad op pier (zie A.)
29. Aanleg voetpad langs strand (zie A.)
30. Transformatie pier tot ankerpunt

Ambitie
31. Uitbreiding strand
32. Verbreden fietsbrug Fantasie
33. Aanleg parkeerzone/versterken

groenstructuur
34.Transformatie evenementenveld

Floriade 
Projecten
35.The making off Floriade
36. Aanleg diagonaal pad (zie A.)
37. Floriadebrug
Ambitie
38. Aanleg voet-/fietspad langs hoofdontsluiting
Floriade/Expowijk (zie A.)
39. Realisatie icoon
40. Realisatie Fisherman’s Warf

Lumièrepark
Projecten
41.Verbreden bruggen natuurbos
42. Natuurspeelplaats
43. Herinrichting bloementuin
44. Herinrichting Parkweide Lumièrepark
45. Versterken Groene Parkboulevard (zie A.)
46. Aanpassen groene pier
47. Realisatie Parkpaviljoen
48. Aanleg buitenzwembad

Ambitie
49. Projectlijn 4 Cultuur – Central Parc Almere

Zuidoever
Projecten
50. Aanleg laarzenpad natuurzone
51. Realisatie Vogelkijkhut
52. Realisatie ankerpunt op pier

Ambitie
53. Versterken groenstructuur langs A6
54. Aanleg vooroever/natuurzone

Groene boulevard
Projecten
55. Realisatie centraal ankerpunt Filmwijk
56. Transformatie kleine ankerpunten
57. Realisatie ankerpunt op pier

Ambitie
58. Kleinschalig programma Walt

Disneyplantsoen

Opgaven en projecten

X

X Projecten basis

Projecten ambities
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Analyse en doelstelling
De Centrumkade is het zwaartepunt van het 
Rondje Weerwater. In de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van het gebied is bijzonder weinig 
aandacht besteed aan de relatie van de be-
bouwing met het water. Op de mooiste plekken 
van het centrum liggen achterkanten en is de 
oeverlijn niet openbaar. Ook de vormgeving van 
de aansluitingen tussen de maaiveldniveaus is 
slecht uitgewerkt. Deze zijn veelal steil, slecht 
toegankelijk, weinig aantrekkelijk of ontbreken. 
De centrumfuncties liggen nogal op afstand van 
het water en ook ontbreken horecafuncties met 
terrassen aan het water of zijn slechts beperkt 
open (theater). Vanaf de waterzijde hebben veel 
(parkeer)gebouwen een gesloten plint en zijn 
daardoor niet aantrekkelijk en geven geen leven-
digheid aan het gebied.

Toekomstige ontwikkelingen moeten vormgeven 
aan de relatie tussen stad en water. Het ontwik-
kelen van activiteit en programma op en aan het 
water moet een kwaliteitsslag hiervoor leveren. 
Een betere inrichting van de Esplanade, drijven-
de tuinen en podia en een heldere route staan 
aan de basis hiervan. De ontwikkeling van de 
bouwblokken 5.2 en de Oostkavels vragen bijzon-
dere aandacht evenals de transformatie van een 
aantal gebouwen met plinten aan de Esplanade. 

Projecten
1. Aanleg Waterpark
De aanleg van een Waterpark kan de beleef-
baarheid van het water en levendigheid van 
dit gebied aanzienlijk vergroten. Het waterpark 
bestaat uit een stelsel van groene eilanden 
met aantrekkelijke en kleurrijke beplanting. De 
eilanden zouden onderwaterpaaiplekken voor 
vissen of filterende waterplanten kunnen bevat-
ten, zodat het ecosysteem van het Weerwater 
verbeterd wordt. Dit Waterpark zou bij uitstek de 
relatie met de Floriade kunnen leggen en een 
representant van de Floriade in het centrum van 
Almere. 

2. Herinrichten dek bij woongebouwen
De openbare ruimte voor de woongebouwen is 
groen gemaakt door de aanleg van een opge-
tilde grasstrook. De inrichting van deze ruimte is 
nog steeds nogal hard en afstandelijk. Door het 
gras op termijn te vervangen door een lossere 
beplanting kan deze zone een vriendelijker karak-
ter krijgen. 

3. Tijdelijke inrichting pier bij het theater
De pier bij het theater ligt op één van de mooiste 

plekken aan het water maar de potentie wordt 
in het geheel niet benut. De ruimte is afgesloten 
door een slagboom, er staan geen banken en er 
grenzen vrijwel alleen gesloten achterkanten aan 
de plek. Op deze plaats is een structurele aan-
passing van het gebouw gewenst, bijvoorbeeld 
horeca en terras op de punt van de pier. Het 
is echter onzeker of deze aanpassing mogelijk 
is. Ook zou de punt van de pier een rol kunnen 
spelen in de ontsluiting van het Waterpark. Los 
daarvan zou een tijdelijke inrichting van de punt 
van de pier met bijvoorbeeld een tijdelijke tuin 
en/of terras de potentie van deze plek beter voor 
het voetlicht kunnen brengen. 

4. Herinrichting Esplanade
De drie bestaande Pocket Parcs zijn weliswaar 
fraai, maar ook nogal hard en stenig. De mine-
rale invulling rondom de bomen zou vervangen 
kunnen worden door een losse beplanting van 
bijvoorbeeld siergrassen waardoor de ruimte 
zachter en groener oogt en ook in de winter 
een aantrekkelijker beeld heeft. De soortkeuze 
moet gemaakt worden op basis van de spe-
cifieke locatie-eigenschappen zoals de hoge 
grondwaterstand. Tevens zou het toevoegen van 
programma’s en zitgelegenheid in de Pockets 
de levendigheid van de Esplanade vergroten. 
Ook zou het vierde, nog niet gerealiseerde, 
Pocket Park aangelegd moeten worden. Hierbij 
dient het originele ontwerp, materialisering en 
detaillering van Michel Desvigne Paysagiste als 
uitgangspunt. De vierde pocket zorgt voor een 
goede ruimtelijke geleding van het plein en zal 
de verblijfskwaliteit vergroten. 

Om van de Esplanade een goede stedelijke 
ruimte te maken zouden aanliggende gebouwen 
hun voorkanten naar het plein moeten richten. 
In de gebouwen Traverse, Apollohotel en Blok 5.2 
(zie 11)  zouden goede stedelijke publieksplinten 
voor activiteit gemaakt moeten worden. Open-
bare functies, horeca en winkels kunnen voor 
aantrekkingskracht en activiteit op de Esplanade 
zorgen. 

5. Podium voor de stad
De ruimte op het water ten oosten van het thea-
ter is een manifestatieruimte voor de stad. Het is 
daarom belangrijk dat de grote schaal van het 
plein en het water behouden blijven. In het water 
kunnen tijdelijke voorzieningen door het gebruik 
van pontons een plek krijgen, zoals een tijdelijk 
podium bij evenementen. 

6. Verplaatsen/transformeren fontein

De fontein in het verlengde van de Wandellaan 
staat te dicht op de oever en is daardoor slecht 
zichtbaar en is in verhouding tot het weidse 
Weerwater te laag. Door deze te verplaatsen en 
hoger te laten spuiten is de fontein beter zicht-
baar over een groter gebied en heeft daardoor 
meer impact. Doormiddel van een dynamisch 
verlichtingssysteem kan de fontein een bijdrage 
leveren aan het nachtbeeld van het Weerwater.

7. Vergroenen kade voor ziekenhuis
De kade langs het ziekenhuis is te breed en te 
stenig in relatie tot het harde gebouw en de
ongenaakbare reling langs het water. Een deel 
van de kade en stenige buitenruimte aan de 
voorzijde van het ziekenhuis kan worden omge-
vormd tot groene ruimte met een losse, aantrek-
kelijke beplanting en verblijfskwaliteit. 

Ambities
8. Aanleg lage steiger bij ziekenhuis
Naast het feit dat de kade bij het ziekenhuis hard 
en stenig is, is het ook niet mogelijk om dicht bij 
het water te komen. De aanleg van een houten 
steiger vlak langs het water maakt het moge-
lijk om dicht bij het water te komen, er langs 
te lopen of er te gaan zitten (zie ook: realisatie 
woonschepen voor ziekenhuis). 

9. Andere functie voormalig Casla-gebouw
De huidige functie van het Casla-gebouw draagt 
weinig bij aan de beleving van het Weerwater 
en van het Rondje Weerwater. Bij voorkeur zou 
er op deze locatie een horecafunctie met terras 
moeten zitten die de levendigheid vergroot of 
een andere (semi) openbare, watergerelateerde 
functie of vereniging.

10. Verbeteren aansluiting lager gelegen pier met
hoger gelegen Rondje Weerwater
De pier is één van de weinige openbare plekken 
aan het Weerwater in dit gedeelte en tamelijk 
succesvol. De verbinding met het Rondje Weer-
water is nogal problematisch door de smalle, 
steile en weinig uitnodigende verbindingen tus-
sen de twee niveaus. Bovendien is het letterlijk in 
beton gegoten. Er moet onderzocht worden op 
welke wijze de aansluitingen verbeterd kunnen 
worden. 

11. Ontwikkelen blok 5.2
Het centrumgebied is nog niet klaar en de loca-
tie van blok 5.2 wacht op verdere ontwikkeling. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij zou moeten zijn 
het generen van levendigheid aan de zijde van 
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het Weerwater. Het realiseren van voorkanten 
en entrees aan de zijde van het Weerwater kan 
daaraan een grote bijdrage leveren. De mooiste 
plek van Almere, namelijk daar waar het cen-
trum aan het Weerwater grenst is tot nu toe niet 
benut! 

12. Realisatie tijdelijk paviljoen
Op dit moment worden plannen ontwikkeld om 
een tijdelijk horecapaviljoen te realiseren direct 
aan het Weerwater. Dit zou een eerste stap kun-
nen zijn naar meer en attractievere horecavoor-
zieningen aan het Weerwater. Belangrijk is dat er 
ook een terras aan het water wordt gerealiseerd 
waardoor de levendigheid direct aan het water 
wordt vergroot. Dit ankerpunt zou een goede 
aanlegplek voor een watertaxi aan het centrum 
zijn.

13. Realisatie woonschepen voor ziekenhuis
De kade voor het ziekenhuis is nu weinig levendig 
en uitnodigend. Het genereren van woonpro-
gramma in de vorm van (historische) woonsche-
pen, zoals bijvoorbeeld op het KNSM-eiland in 
Amsterdam of Escherpad in Almere, kan daaraan 
bijdragen. Bovendien kan daardoor de relatie 
met het Lumièrepark worden versterkt. 

14. Aanleg parkbrug Oostzijde
De huidige brug over de stadswetering func-
tioneert nu goed als verbinding tussen Cen-
trumkade en Parkrand. Zeker als er een horeca-
paviljoen wordt gerealiseerd die de gebruikers 
van het Rondje meer het park intrekt. Indien de 
beoogde bebouwing naast het ziekenhuis wordt 
gerealiseerd verdwijnt de brug uit het zicht. Een 
tweede, lichte voetgangersbrug zou de zicht-
baarheid van het Rondje Weerwater kunnen 
vergroten. 

15. Eilanden of steigers in het water ter bevorde-
ring van zeilmilieu
Het Weerwater is eigenlijk niet echt geschikt voor 
recreatief zeilen. Het water is te klein voor grotere 
zeilschepen,en te groot voor kleinere zeilbootjes. 
Voor de laatste groep zou de toevoeging van 
eilanden in het Weerwater een oplossing kun-
nen zijn. Met de meest dominante windrichting 
(zuidwesten) is de golfslag bij het Lumièrepark 
en de Esplanade het grootst. Door de eilanden 
zouden de golven kunnen breken en voor een 
kleinschaliger zeilmilieu kunnen zorgen. Dit vergt 
echter een bredere uitspaak over hoe Almere om 
wil gaan met haar water en zeilrecreatie, maar 
ook bijvoorbeeld de zeilwedstrijden die hier ge-
houden worden.

12

5

4 4

6

8

138

7

8 2

1

360° Almere: Programmatische visie en inrichtingsplan Rondje Weerwater 8584



voetgangerzone natuursteen (bestand) voetgangerzone natuursteen (nieuw)
8.00

3.00

11.00

Boarswalk en trappartij

beplantingsvak
bestaande bomen

beplantingsvak
bestaande bomen

beplantingsvak
bestaande bomen

3.00 3.00

var.

360° Almere: Programmatische visie en inrichtingsplan Rondje Weerwater 8786



Impressie pad Rondje Weerwater aan de Centrumkade bij de Meerensteinkade 

360° Almere: Programmatische visie en inrichtingsplan Rondje Weerwater 8988



Stedenwijk boulevard

Analyse en doelstelling
De inrichting van dit deelgebied functioneert re-
delijk goed, maar mist een goede aansluiting op 
de achtergelegen Stedenwijk. Op begane grond 
is er weinig interactie met de bebouwing door 
de gesloten plinten van de parkeergarages. De 
langgerekte zone is daardoor nogal saai en de 
betrokkenheid van de achtergelegen buurt mini-
maal. Het achter de bebouwing gelegen haven-
tje is slecht bereikbaar vanaf het Rondje en heeft 
weinig relatie met het Weerwater. De potentie 
van het haventje wordt daardoor slecht benut. 

Het deelgebied richt zich enerzijds op de door-
stroming van de route naar het centrum en 
anderzijds op de buurtbewoners. Met de toevoe-
ging van verbindingen, speel- en verblijfsplekken 
wordt een ‘ladder’ van openbare ruimtes om de 
boulevardflats gemaakt. Daarin moet worden 
onderzocht of de boulevardflat op een aantal 
plekken getransformeerd kan worden.

Projecten
16. Aanpassen fiets-/voetpad richting brug Cen-
trum
De route van het Rondje Weerwater is onduidelijk 
op de kruisig van Zwollestraat en Hengeloseweg.
Dit komt doordat het brede profiel van de 
snelfietsroute rechtdoor gaat en de route van 
het Rondje een haakse hoek vormt en tamelijk 
verstopt ligt achter de hagen langs de Henge-
loseweg.

17. Aanpassen speelstrand
Het speelstrand is erg geliefd, maar is nogal 
klein. Bovendien spoelt het zand elk jaar weer 
weg. In het kader van het Rondje Weerwater kan 
het strand vergroot worden en uitgebreid met 
enkele glijbanen, bijvoorbeeld uit de prijsvraag 
Rondje Weerwater 2014, en speeltoestellen.  

18. Aanpassing ankerpunten
De bestaande vlonders passen wat ambitieni-
veau betreft niet bij het Rondje Weerwater, met 
name door het ontbreken van zitgelegenheid en 
verfijning van detaillering. 

19. Amoveren voetpad en transformatie beplan-
tingstrook
Het voetpad langs de bebouwing wordt slecht 
gebruikt en is in feite overbodig. De stijve be-
planting langs de parkeergarages versterkt het 
saaie karakter van deze zone. Door het pad en 
de huidige beplanting te verwijderen ontstaat 
ruimte voor een aantrekkelijkere beplantingszone 

met meer variatie, die bovendien de gesloten 
plint aan het oog onttrekt.

20. Aanleg pad langs waterzijde Maastricht-
kwartier
Langs de woningen haaks op het Weerwater ont-
breekt een pad langs de waterlijn, die het Rondje 
Weerwater completeert. In het kader van dit plan 
wordt voorgesteld om hier een voetpad te reali-
seren in Rondje Weerwaterstijl. Fietsers kunnen 
via het bestaande tracé van de hoofdfietsroute 
rijden.

21. Transformatie ankerpunt
Het bestaande drijvende terras met blauwe 
hekken past wat vormgeving betreft niet bij het 
gewenste beeld en ambitieniveau. Bovendien is 
de gebruikswaarde van het terras laag door het 
ontbreken van zitgelegenheid. Voorstel is om dit 
terras te vervangen door een nieuw te ontwerpen 
ankerpunt in de stijl van het Rondje Weerwater. 

22. Realisatie brug over ingang haventje Fanta-
sie
Door de aanleg van een nieuwe ranke, iconische 
brug over de ingang van het haventje, ontstaat 
een directe voetgangersverbinding tussen het 
Lineaire Oeverpark en het Evenementenstrand. 
De brug moet minimaal 2.50 m hoog zijn, net 
als alle andere bruggen rondom het Weerwater, 
maar we stellen voor om dit een spectaculair uit-
kijkpunt op hoogte te maken. De brug is toegan-
kelijk via een trap of steile helling i.v.m. beperkte 
ruimte voor hellingbanen. Mindervaliden en 
wandelwagens kunnen via de route in de zone 
van de hoogspanningsmasten rijden.

23. Herinrichting parkeerplaats bij de Fantasie
De wijk de Fantasie is een bijzondere plek en een 
attractie in het Rondje Weerwater. Door de
bestaande parkeerplaats in te passen in een 
nieuwe groeninrichting is deze minder storend 
in het Rondje Weerwater en wordt meer privacy 
aan de gebruikers geboden.

Ambities
24. Verbeteren aansluiting binnenhaven
De binnenhaven ligt nu grotendeels buiten het 
zicht van het Rondje Weerwater en is bovendien 
slecht toegankelijk vanaf het Rondje. Onderzocht 
moet worden of het mogelijk is om door aanpas-
singen aan het gebouw de zichtbaarheid en 
bereikbaarheid verbeterd kunnen worden.

25. Verbreden fietsbrug Stedenwijk
Om een veilig profiel te maken waarin voetgan-
gersroute en hoofdfietspad zijn opgenomen 
moet de brug aan het Fontanapad ten zuiden 
van de Fantasie verbreed worden. 

26. Transformatie omgeving binnenhaven
De inrichting van de haven en zijn omgeving 
dragen niet bij aan de attractiviteit van het 
woongebied en van het Rondje Weerwater. De 
ambitie is om het gebied opnieuw in te richten 
en het versterken van de, bij voorkeur water gere-
lateerde, gebruiksfuncties die toegankelijk voor 
de wijkbewoners zijn.

27. Transformatie bebouwing waterzijde Maas-
trichtkwartier
In het ontwerp van de bestaande bebouwing 
haaks op het Weerwater (naam?) wordt de bij-
zondere positie aan het Weerwater onvoldoende 
benut. Bovendien voegen de gesloten gevels 
geen levendigheid en sociale controle toe aan 
het Rondje Weerwater. Het zou te overwegen zijn 
of deze bebouwing te zijner tijd getransformeerd 
zou kunnen worden. Het doel daarbij is om de 
bebouwing uitstraling en identiteit te laten geven 
aan het Weerwater, levendigheid toe te voegen 
aan het Rondje Weerwater en de bijzondere po-
sitie voor bewoners beter te benutten.
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Impressie pad Rondje Weerwater en hoge brug nabij Maastrichterkwartier
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Evenementenstrand

Analyse en doelstelling
Het gebied ten behoeve van strandgebruik en 
grootschalige evenementen wordt uitgebreid, 
zodat hier grote evenementen kunnen plaats 
vinden. Hiermee wordt de druk van het centrum 
afgenomen en met een netwerk van boten kun-
nen deze deelgebieden met elkaar verbonden 
worden. Dit deelgebied vraagt om een flexibele 
inrichting en toegankelijkheid voor auto’s met 
bijbehorende parkeervoorzieningen. Parkeervoor-
ziening wordt tijdelijk in gebruik genomen tijdens 
Floriade, maar kan daarna in functie staan van 
het evenementenstrand. 

De watersportactiviteiten kunnen verder uitge-
breid worden waardoor het een plek wordt waar 
ook veel jongeren naar toe gaan. Daarmee wordt 
de druk op de andere stranden verlicht. 
Op de pier die de twee stranden scheidt ligt een 
belangrijk uitkijkpunt met tribune vanwaar je 
goed zicht hebt op de waterskibaan. 

Projecten
28. Transformatie voetpad op pier
Bestaande betontegels 30x30, tot aan hoog-
spanningsleiding vervangen door asfalt in 
Rondje Weerwaterstijl 3,00m.

29. Aanleg voetpad langs strand
Extra boulevard direct langs het strand in stijl 
Rondje Weerwater met zit treden om het zand op 
te sluiten.

30. Transformatie pier tot ankerpunt
De huidige pier, nu smal voetpad van 30x30 
tegels, eindigend in een klein vlondertje, wordt 
omgevormd tot een belangrijk ankerpunt. Voet-
pad verbreden, materialisatie in Rondje Weer-
waterstijl, op de kop een brede steiger en zitgele-
genheid met uitzicht op waterskibaan. 

Ambitie
31. Uitbreiding strand
De strandfunctie kan ter versterking van gebruik 
en identiteit vergroot worden tot aan het carré 
van de Floriadewijk. Hiermee ontstaat meer ge-
bruiksruimte aan het Weerwater dat ook goed te 
bereiken is voor auto en openbaar vervoer. 

32. Verbrede fietsbrug Fantasie
Om een veilig profiel te maken waarin voetgan-
gers route en hoofdfietspad zijn opgenomen 
moet de brug aan het Fontana pad ten zuiden 
van de Fantasie verbreed worden.

33. Aanleg parkeerzone/versterken groenstruc-
tuur
Met de heraanleg van de zone langs de A6 en 
het tijdelijk parkeren voor het evenement Floriade 
moet de zone tussen strand en de snelweg A6 
opnieuw worden ingericht. Op basis van be-
staande groenstructuur wordt een drietal par-
keerclusters voorgesteld, die in het landschap 
worden ingepast. Gezien de tijdelijkheid van 
parkeren wordt de inrichting met ritterplaten of 
grasklinkers voorgesteld.

34.Transformatie evenementenveld
Het evenementenveld is het grootste deel van het 
jaar een nogal troosteloze zone. Na de Floriade 
zou het gebied opnieuw ontworpen en ingericht 
moeten worden op basis van een nader te formu-
leren programma van eisen.
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nieuw strandzittrap

ca.20.002.405.000.605.00
nieuw fiets+voetpad nieuw voetpadduinlandschap 
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peil Weerwater -5.50 NAP
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Floriade

Analyse en doelstelling
Rondje splitst zich hier in het korte Rondje en 
het lange Rondje. Het korte Rondje loopt via een 
diagonaal pad door het Floriaderaster naar de 
nieuwe brug die deze wijk verbindt met het Lu-
mièrepark. Het lange Rondje loopt verder langs 
de A6 naar de Filmwijk. Bij de inrichting van de 
Floriade zouden paviljoens met een openbaar en 
permanent karakter juist aan het Rondje geposi-
tioneerd moeten worden.

Doelstelling van het Rondje Weerwater is om het 
korte Rondje open te houden tijdens de bouw en 
de expositie van de Floriade. Middels een ‘ma-
king of...’ wordt tijdens de bouw een expositiepad 
ingericht waar de Floriade zich zal tonen naar 
de stad en worden verbindingen tussen wijken 
onderling in stand gehouden. Na de tuinbouw-
tentoonstelling vormt het Rondje een onlosmake-
lijk onderdeel van de nieuwe Expowijk.

Projecten
35. The making off Floriade
Realisatie (tijdelijk) pad waar vandaan de aan-
leg van de Floriade te volgen is. 

36. Aanleg diagonaal pad
Het korte Rondje Weerwater loopt diagonaal 
door het raster van de toekomstige Expowijk en 
direct langs het water. Het pad hoort conceptu-
eel gezien bij het Rondje Weerwater (vormgeving 

0.25

peil Weerwater -5.50 NAP

auto verkeer één-richting
'Floriade' pad

5.000.60 4.00
voet-fietspad

Bebouwingsveld en volume Floriade

conform Rondje Weerwater) en onderscheidt 
zich daarom van het grid (betontegels 1x1 m).

37. Floriadebrug
De Floriadebrug is van grote betekenis voor het 
Rondje Weerwater, Het vormt de ontsluiting van 
het korte Rondje en geeft tevens identiteit en 
herkenbaarheid aan het Weerwater. Zie nadere 
uitwerking op pagina 125.

Ambitie
38. Aanleg voet-/fietspad langs hoofdontsluiting
Floriade
Vormt aansluiting op Zuidoever. Vormgeving con-
form Floriade (betontegels 1x1m.)

39. Realisatie icoon
Een van de belangrijkste doelstellingen van het 
Rondje Weerwater is om bezoekers te verleiden 
en uit te dagen om het Rondje te beleven. De re-
alisatie van een icoon op of aan het Weerwater 
kan helpen om de identiteit van het Weerwater te 
versterken en de nieuwsgierigheid van bezoekers 
op te wekken en bezoekers te verleiden om verder 
te lopen of te fietsen. Het icoon zou een hoog 
en opvallend object moeten zijn, dat al vanaf de 
overzijde zichtbaar is. De locatie op het Floria-
deterrein nabij de Fisherman’s Warf zou daar-
voor een prima locatie zijn. Realisatie wellicht 
vanuit Floriade, zoals ook de Euromast een icoon 
is dat voortkomt uit een expo.

40. Realisatie Fisherman’s Warf
Realisatie van een onderscheidend en levendig 
woonmilieu waarin kleinere centrumstedelijke 
functies in een drijvend concept een plek kunnen 
vinden.

Principe profiel diagonaal Florade
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Lumièrepark

Analyse en doelstelling
Het park functioneert redelijk goed en heeft 
vooral betekenis voor aanliggende wijken. Be-
zoekers Centrumkade worden niet uitgenodigd 
om door te lopen naar het park. Het streven zou 
moeten zijn om het rustige en groene karakter 
te behouden en het park daarnaast voor een 
bredere doelgroep ‘familie en cultuur’ geschikt 
te maken. 

Daarbij wordt doorgebouwd op bestaande kwali-
teiten zoals het Lumierestrand en de speelheuvel. 
Deze zouden sterker geaccentueerd moeten 
worden in het parkontwerp en nieuwe functies 
zouden hier complementair aan moeten zijn. 
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de oeverlijn met 
een zwembad en parkpaviljoen op de zon. 
Met de behandeling van de oeverlijn, strak aan 
het park - los en natuurlijk bij bosje, wordt een 
verschillend gebruik van de oevers beoogd. Zo 
kunnen er op rustigere plekken vis- en water-
sportvoorzieningen langs het water gemaakt 
worden.

De huidige plannen van de gemeente Almere 
ten aanzien van de ontwikkeling van kunst en 
cultuur in het park passen goed bij het beoogde 
profiel. Belangrijk aandachtspunt is het weren 
van auto’s van bezoekers die overlast geven in de 
buurten.

Projecten
41.Verbreden bruggen natuurbos
Het nieuwe hoofdpad van het Rondje Weerwater 
krijgt een breedte van 5.00m. De twee bestaande 
bruggen hebben een breedte van ca. 3.00m en 
zouden daarom verbreed moeten worden. 

42. Natuurspeelplaats
Om het Lumièrepark in het gebruik door families 
en kinderen aantrekkelijk te maken wordt een 
(natuur)speelplek voorgesteld.

43. Herinrichting bloementuin
De huidige bloementuin is een seizoenstuin. Om 
een aantrekkelijker jaarrond beeld te krijgen 
zou de bloementuin opnieuw moeten worden 
ingericht en onderdeel gemaakt worden van het 
parkontwerp.

44. Herinrichting Parkweide Lumièrepark
Om het Lumièrepark in het gebruik door fami-
lies en kinderen aantrekkelijk te maken heeft 
het centrale veld een upgrade nodig en moeten 
bestaande elementen zoals de heuvel e.d. beter 
worden aangemerkt.   

45. Versterken Groene Parkboulevard
Het pad langs het water maakt onderdeel uit 
van het Rondje Weerwater en wordt verbreed 
en voorzien van de karakteristieke Rondje Weer-
waterinrichting. Het pad vormt daarmee een 
duidelijke voorkant van het Lumièrepark naar het 
Weerwater. Het pad wordt iets langer doorge-
trokken zodat de beleving van het water wordt 
vergroot. Langs het pad is steeds een wisselend 
groen beeld zichtbaar van de aanwezige groene 
elementen die schuin op het pad staan. Er is 
bewust niet voor gekozen om een bomenrij langs 
het pad te planten. 

46. Aanpassen groene pier
De groene pier onder de hoogspanningsleiding 
kan functioneel beter worden benut als
aanlandingspunt voor kano’s en bootjes en als 
goede sportvisplek. Het voorstel is om op de 
punt aan de zuidzijde een steiger en een trap te 
maken ten gunste van het gebruik.

47. Realisatie Parkpaviljoen
Paviljoen op grens van park en water. Paviljoen 
bevat café/restaurant met een groot terras met 
uitzicht op het water. Het Parkpaviljoen is één 
van de ankerpunten en moet bezoekers uitno-
digen om het park in te lopen. Tevens biedt het 
de unieke mogelijkheid om op/aan het water 
te zitten met uitzicht over het grootste deel 
van het Weerwater. Het horecapaviljoen is een 
alzijdig gebouw en moet vanaf grotere afstand 
goed zichtbaar zijn, een lichte kleur vergroot de 
zichtbaarheid. Gebouw bij voorkeur in het water 
bouwen zodat de groene parkboulevard onge-
stoord rechtdoor kan lopen. Parkeren buiten het 
park, alleen toegankelijk voor auto’s t.b.v. laden 
en lossen.

48. Aanleg buitenzwembad
De aanleg van een buitenzwembad met schoon 
en verwarmd water kan het zwemseizoen aan-
zien verlengen. Als het zwembad aantrekkelijk 
wordt vormgegeven kan het als attractie gaan 
werken in het park. Ligging terzijde maar wel in 
de nabijheid van het paviljoen

Ambitie
49. Projectlijn 4 Cultuur – Central Park Almere
Komende jaren zal vanuit Cultuur pogingen 
worden gedaan om structureel (meerjaren) in 
het Lumièrepark cultuur toe te voegen in de vorm 
van programma: beeldentuin, paviljoens etc. Dat 
moet (boven)regionaal mensen trekken maar 
zeker niet ten koste gaan van huidige/lokale be-
tekenis en gebruik. De kunstwerken die geplaatst 
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peil Weerwater -5.50 NAP

maaiveld -4.35 NAP

Kunstpaviljoen

0.600.600.60 5.002.00
nieuw fiets+voetpad upgrade park en cultuurprogramma
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Analyse en doelstelling
De Zuidoever betreft een rustiger deel van het 
traject met een duidelijk accent op natuurbe-
leving. Het gebied verandert de komende jaren 
door de aanleg van de Floriade, de verbreding 
van de A6 en de aanleg van de busbaan. Door 
het verbeteren en verdiepen van het bodempro-
fiel van het water op andere plekken kan hier een 
rijk vooroever worden gemaakt met een bijzon-
dere ecologische kwaliteit.

Projecten
50. Aanleg laarzenpad natuurzone
Dit betreft een avontuurlijk, zogenoemd laar-
zenpad dat loopt langs en door de natuurlijke 
oeverzone. Gedeeltes van dit pad zijn uitgevoerd 
als steiger door het water.

51. Realisatie Vogelkijkhut
Aansluitend op het laarzenpad ligt een anker-
punt in de vorm van een vogelobservatie hut. 

52. Realisatie ankerpunt op pier
Om het haventje en de Lange wetering meer 
zichtbaarheid en verblijfskwaliteit te geven wordt 
hier in aansluiting op de reeds aanwezige steiger 
een ankerpunt voorgesteld in de vorm van een 
uitkijkpunt.

Ambitie
53. Versterken groenstructuur langs A6
De snelweg A6 is nu prominent in het beeld en 
geluid aanwezig. Het voorstel is om een lage 
aarden wal en extra beplanting aan te planten 
tussen snelweg en busbaan en tussen busbaan 
en Rondje Weerwater. Het is daarbij wel belang-
rijk om het zicht op het centrum vanaf de A6 te 
behouden.

54. Aanleg vooroever/natuurzone
De bestaande oeverzone met brede rietkraag 
kan hier worden uitgebreid tot een substantiële 
natuurzone. Daarbij kan invulling worden gege-
ven aan de verplichtingen van het kaderrichtlijn 
water.

Zuidoever
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Analyse en doelstelling
De Groene Boulevard zit in grote lijnen goed in 
elkaar. De bebouwing is op het water gericht en 
er zijn geen gesloten plinten. De landschappe-
lijke inrichting is sober maar doeltreffend. Naast 
het aanpassen van het voetpad in Rondje Weer-
waterstijl is er nog een aantal kleinere verbeterin-
gen wenselijk. Ook is er vanuit de buurtbewoners 
een wens om een kleinschalig programma in het 
Walt Disneyplantsoen te realiseren.

Projecten
55. Realisatie centraal ankerpunt Filmwijk
In de huidige situatie ligt er een weinig aan-
trekkelijk terras aan het Rondje Weerwater, 
in de centrale groenzone van Filmwijk. De 
inrichting past niet bij het ambitieniveau van 
het Rondje Weerwater, zowel wat uiterlijk be-
treft als functioneel. Deze plek verdient meer, 
gezien de relatie met de achtergelegen wijk 
en de ligging van de school aan het Rondje 
Weerwater.

56. Transformatie kleine ankerpunten
Deze opgave betreft het realiseren van twee 
kleinere steigers met zitgelegenheid aan het 
Weerwater.

57. Realisatie ankerpunt op pier
De punt van de pier is een aantrekkelijke 
locatie vanwaar men een mooi uitzicht heeft 
over zowel het Weerwater als op de entree 
van de Kromme Wetering. Op deze plek zou 
een bijzonder ankerpunt kunnen worden ge-
realiseerd in de vorm van een aanlegsteiger 
voor bootjes met bankjes.

Ambitie
58. Kleinschalig programma Walt Disney-
plantsoen
Hier ligt een bewonersinitiatief voor een klein 
paviljoen of kiosk ter verlevendiging van het 
Walt Disneyplantsoen. Deze zou in samen-
hang met tuin en het nieuwe grote anker-
punt moeten worden ontworpen.

Groene boulevard
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Beeldkwaliteit Floriadebrug

De verkorting van het Rondje kwam tijdens de 
Stadsdialoog in 2011 naar voren als een van de 
ideeën om het Weerwater als centrum van de 
stad aantrekkelijker te maken en afstanden tus-
sen wijken en buurten te verkleinen. Het is moge-
lijk om een tussenroute te realiseren, middels een 
brug die via het Weerwatereiland de westelijke 
en oostelijke oevers verbindt. Zo ontstaat, naast 
een groot rondje van ca. 7 km, een klein rondje 
van ca. 4,5 km. Het kleine Rondje loopt door de 
nieuwe Floriadewijk. De brug ter verkorting van 
het Rondje Weerwater zorgt samen met een 
kwaliteitssprong van de route langs de oevers 
voor een aantrekkelijke recreatieve en sportieve 
verbinding tussen Almere Centrum en Floriade. 

De brug wordt vormgegeven als fiets- en voet-
gangersbrug. Het belangrijkste doel van een Flo-
riadebrug is het leggen van een verbinding en is 
het essentiële onderdeel om het verkorte Rondje 
Weerwater te realiseren. Voor het brug geldt 
tevens dat het een schakel is in de verbinding 
tussen buurten zowel tussen de Floriadewijk en 
Muziekwijk, als in de vorm van stadsverbinding 
naar de het Stadshart. Deze belangrijke verbin-
dingsfunctie wordt herkenbaar in de vormgeving 
van de voet-/fietsbrug.

De brug speelt een belangrijke rol in de ontwik-
keling van de Floriadewijk. Voorafgaand aan het 
evenement ontsluit het een nieuw stadsdeel in de 
maak. Iets wat cruciaal is voor de gebiedsontwik-
keling van het toekomstige stadsdeel. De brug 
ontsluit tijdens het evenement de tweede entree 
aan de noordzijde van het grid. 

28 min

42 min

84 min

19 min

29 min

58 min

15 min

22 min

43 minR3: 3.6 km

R2: 4.8 km

R1: 7 km

Conceptsschets
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Beeldkwaliteit

Stedelijk meubel
Als object in de ruimte van het Weerwater is de 
Floriadebrug één vloeiende beweging die ook in 
zijn geheel ervaren wordt. De vormgeving van de 
route naar de brug, inclusief de aanlandingen 
en mogelijke steunpunten, maken onderdeel 
uit van deze beweging. Het is een herkenbaar 
vormgegeven element waarin de aanlandingen 
en programmering in een taal worden vormgege-
ven. De brug is geen massieve constructie maar 
is zoveel mogelijk transparant.

Beeldmerk
De Floriadebrug is een herkenbaar icoon aan 
het Weerwater. Het is zichtbaar vanaf de Espla-
nade en andere plekken langs het Weerwater, 
zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn. Het is 
tevens zichtbaar vanaf de A6, ter hoogte van het 
bedrijventerrein. In het bestemmingsplan is er 
ruimte voor een elegant hoogte-accent van max. 
15 m. maar de nadruk en kwaliteit ligt vooral op 
de horizontaliteit en elegantie van het brugpro-
fiel. 

Route en beleving
Een brug is altijd meer dan een verbinding: 
het verbindt twee zijden van een anders niet 
oversteekbare barrière. De Floriadebrug zal in 
zichzelf ook een benoembare plek zijn. Het tracé   
wordt in een S-vorm opgezet, waardoor twee uit-
zichtpunten op strategische plekken worden ge-
positioneerd: een hoog uitzichtpunt (het accent) 
richting het centrum dat tevens de zichtbaarheid 
vanuit het centrum vergroot, en één aan de zijde 
van Vogeleiland. Hier vormen verbredingen in 
het brugdek aanleiding voor verblijf, activiteit en 
programmering.

Slank en elegant
Gezien de weidse landschappelijke situatie zal 
de Floriadebrug een slanke en elegante vormge-
ving moeten krijgen om ruimtelijk het waterop-
pervlakte van het Weerwater niet in tweeën te 
delen. Gezien de grote lengte van het waterpro-
fiel van ca. 200 - 230m. en de totale lengte van 
de brug van ca. 400-450m. zal slankheid gevon-
den worden in de constructie, de randdetaille-
ring en de kleurstelling. Er wordt niet gestreefd 
naar een puur technische uitstraling waarbij de 
constructie leidend is als het vormgevend prin-
cipe. Er wordt wel gestreefd naar een ranke en 
sierlijke vormgeving, waarbij de aansluitingen en 
detailleringen uit de constructie verfijnd en goed 
gedetailleerd zijn.

Kleurstelling en transparantie
Het slanke en elegante ontwerp van de Floriade-
brug wordt vertaald in een lichte kleurstelling. De 
brug is licht van kleur, maar valt niet weg tegen 
de (wolken)lucht. Helder wit is uit onderhouds-
overwegingen niet gewenst. Opvallende expres-
sieve kleuren zijn evenmin gewenst.

Het landschap verkleurt gedurende het jaar, de 
kleurstelling en verschijningsvorm zijn hierop 
geënt. De brug is geen massieve constructie 
maar is zoveel mogelijk transparant. vanuit de 
fietsroute is zicht op de snelweg en de omgeving 
gewaarborgd, vanuit de auto is zicht door de 
brug heen mogelijk.

Verlichting is geïntegreerd
De verlichting moet bijdragen aan een iconische 
waarde van de brug, zodat de brug ook in de 
nacht een herkenbaar element is. Tevens ver-
groot dit de zichtbaarheid vanaf de snelweg A6. 
De brug en de constructie worden aangelicht. 
De verlichting  ten behoeve van veiligheid is ge-
integreerd in het brugontwerp, bij voorkeur in de 
leuning. Het brugdek wordt aangelicht.
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Vrije hoogte en doorvaarbaarheid
De minimale vrije hoogte tussen wateropper-
vlakte en onderkant brug is minimaal 4,00 meter. 
In het ontwerp wordt echter gestreefd naar een 
grotere vrije hoogte waarmee een duidelijk hoog-
te-accent en bijzondere plek wordt gemaakt. 
Met een breedte van minimaal 18,00 meter wordt 
hiermee de bruikbaarheid voor boten en de func-
tie van de Blauwe As vergroot. De vaarroute en 
posities van boeien moet hiervoor wel verplaatst 
worden. 

Helling
De hellingen van de fietsbrug zijn zo vloeiend 
mogelijk en worden in een S-curve vormgegeven 
ten behoeve van fietscomfort. De vloeiende lijn 
van het hoogteprofiel is uitgangspunt voor de 
technische vormgeving waarbij zo min mogelijk 
rustplateaus en geen windschermen in het ont-
werp nodig zijn. Om de asymmetrie te benadruk-
ken zijn er twee typen hellingen geïntroduceerd: 
de helling aan de zijde van het Lumièrepark is 2 
tot 3%. Om tot een mooie vloeiende beweging 
van de hellingbanen te komen kan met de inzet 
van de top- en voetbogen, een maximale hel-
lingshoek van 4% worden bereikt op korte stuk-
ken. De helling aan de zijde van de Floriade is zo 
vlak mogelijk, ca.1,75%.

Programmering
De twee curves van de brug geven bijzondere 
zichten op de omgeving. De een oriënteert zich 
op de oever van de Filmwijk en is laaggele-
gen, de ander hoog en oriënteert zich naar het 
centrum. Hier kan middels verbredingen in het 
profiel een bijzonder uitkijkpunt, een verblijfsplek 
worden gemaakt die een bijzonder gebruik van 
de brug faciliteert. Aan de aanlandingen worden 
aan beide zijden trappen voorzien die de voet-
ganger een eigen routing geeft naar het Lumi-
èrestrand en de Floriadewijk. Tevens is er aan 
de aanlandingen van de brug ruimte om na te 
denken over bijzonder programma dat bijdraagt 
aan de activiteit en veiligheid van de brug.

Asymmetrie 
De situatie biedt aanleiding voor een in meer-
dere opzichten asymmetrisch ontwerp. Er is 
sprake van twee verschillende stedenbouwkun-
dige zijden van de ligging van de Floriadebrug. 
Daarnaast is ten behoeve van doorvaarbaarheid 
en zichtbaarheid een hoogteaccent gewenst. 
Om de brug een grotere zichtbaarheid naar het 
centrum te geven is gekozen om het accent aan 
de zijde van het Lumièrepark te positioneren.

Om de asymmetrie verder te benadrukken te 
benadrukken zijn er twee typen landhoofden 
geïntroduceerd: De helling aan de zijde van het 
Lumièrepark ligt op een dijklichaam dat tevens 
luwte geeft aan het strandje. De helling aan de 
zijde staat op kolommen en leidt door de bossa-
ges en het rietland. 

Archeologie
Aan de zijde van het Lumierestrand ligt een 
archeologisch zoekgebied. Hoewel momenteel 
niet duidelijk is wat de precieze status is dient er 
rekening mee gehouden te worden met brugcon-
structie in deze zone.

Legenda

Hoogtelijnen land NAP
(bron: gemeente Almere/Floriade)

Waterdiepte in cm.
(bron: gemeente Almere)

Verlegde vaarroute

Maatvoering brug

Archeologisch zoekgebied
(bron: bestemmingsplan)
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Impressie Floriadebrug met zicht op Utopia en de groene expowijk
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VIII.
Realisatie en beheer

Dit ontwerp zal gefaseerd op een langere ter-
mijn worden uitgevoerd. Hiervoor is een ontwerp 
ontwikkeld dat adaptief is voor ontwikkeling, 
wensen en initiatieven en meebeweegt met het 
tijdsframe. Naast de basisopgaven die in het 
inrichtingsontwerp wordt verkend, vormgegeven 
en uitgewerkt, is ook gekeken naar ambities voor 
een verdere toekomst die bijdrage leveren aan 
de kwaliteit en activiteit aan en op het Weerwa-
ter. De realiteitswaarde van opgaven en ambities 
zijn met de gemeente Almere verkend en afge-
stemd. 

In de inrichtingsopgave wordt ingezet op de fy-
sieke inrichting van Rondje Weerwater, maar om 
tot een succesvol Rondje Weerwater te komen is 
echter meer nodig dan een fysiek Rondje. Er is 
reuring en activiteit nodig om het Weerwater als 
gebied met een duidelijke identiteit in de stad 
neer te zetten die bijdraagt aan het versterken 
van de functionele verbindingen met omliggende 
woonwijken. Om de reuring en activiteiten rond 
het Rondje Weerwater te ontplooien is onderne-
merschap noodzakelijk. Wat betekent onderne-
merschap? 

‘Ondernemerschap is het creëren van signaleren 
van kansen in de markt en maatschappij, zowel 
voor bestaande als nieuwe producten/diensten, 
er naar handelen en daarbij verantwoorde ri-
sico’s durven nemen. De beloning voor onderne-
merschap is winst’

Het tonen van ondernemerschap van bewoners, 
bedrijven, verenigingen en andere stakeholders 
die zich betrokken voelen bij het Rondje Weerwa-
ter resulteert in eigenaarschap en draagt bij aan 
draagvlak voor het Rondje Weerwater. De toene-
mende mate van eigenaarschap en draagvlak 
van stakeholders kan omschreven worden als 
‘maatschappelijke winst’ voor het Rondje Weer-
water. We moeten niet de beleving hebben dat 
we met de ontwikkeling van het Rondje Weerwa-
ter een verdienmodel creëren dat financiële mid-
delen creëert, maar met ‘winst’ wordt in dit geval 
maatschappelijke winst bedoeld: toenemende 
mate van reuring en activiteit bij het Rondje 
Weerwater.

Projecten en initiatieven
Momenteel zijn er verschillende projecten en 
initiatieven bij het Rondje Weerwater van onder-
nemers, bedrijven, bewoners, verenigingen en 
andere stakeholders. Denk hierbij ook aan de 
winnaars van de Prijsvraag Rondje Weerwater. 
De projecten en initiatieven kunnen grofweg 
onderverdeeld worden in twee groepen.

I. Projecten met permanent programmatisch 
karakter
De projecten met een permanent programma-
tisch karakter zijn veelal projecten die een sterke 
relatie hebben met gebieds- en vastgoedontwik-
keling. De programmatische visie en het inrich-
tingsplan dat voorligt behoren hiertoe ook. Deze 
projecten maken veelal onderdeel uit van een 
investeringsprogramma, grondexploitatie of er 
zijn elders met partijen afspraken gemaakt. 

II.Projecten met tijdelijk/verplaatsbaar karakter
De projecten met een tijdelijk/verplaatsbaar 
karakter zijn vaak seizoensgebonden en hebben 
geen stand alone verdienmodel. Het is wenselijk 
om deze projecten te realiseren, op deze manier 
ontstaat meer reuring in het gebied en worden 
activiteiten ontplooid. Een toenemende mate van 
reuring en activiteiten in het gebied biedt kansen 
en mogelijkheden voor andere ondernemers en 
stakeholders.  Er kan een aanzuigende werking 
ontstaan van activiteiten.

De uitdaging is om de ruimtelijke projecten te 
gebruiken om de functionele verbindingen en 
ambities van toenemende reuring en activitei-
ten te versterken. Afstemming tussen het fysieke 
domein en het maatschappelijk functioneren van 
het gebied is van wezenlijk belang zodat er een 
win-win-situatie ontstaat. De ruimtelijke project-
manager en gebiedsregisseur zijn ‘de spin in 
het web’ om de bovenliggende doelen van het 
Rondje Weerwater te realiseren.

Ruimtelijke en 
programmatische regie

Organisatie
Het doel van de programmatische visie en 
inrichtingsplan Rondje Weerwater is tweeledig: 
het verkleinen van het Rondje middels het reali-
seren van logische fysieke verbindingen en het 
ontplooien van activiteiten zodat meer reuring 
ontstaat.

Om de fysieke doelstelling van het Rondje 
Weerwater te realiseren stellen wij voor om een 
gebiedsregisseur Rondje Weerwater aan te stel-
len. Deze gebiedsregisseur werkt in een team 
van specialisten om het inrichtingsplan verder 
uit te werken en in fasen te realiseren. Bij specia-
listen moet gedacht worden aan civieltechnische 
projectleider(s), een planeconoom en communi-
catie/participatiedeskundigen. Om de kwaliteit 
van de overall visie van het Rondje Weerwater te 
bewaken wordt een ruimtelijk supervisor aange-
steld die gevraagd en ongevraagd advies geeft 
over de kwaliteit van de plannen en uitvoering. 

Voor het behalen van de maatschappelijke 
doelstelling stellen wij voor gebruik te maken van 
de huidige structuur van de gemeente Almere. 
Dit wil zeggen dat de gebiedsmanager Rondje 
Weerwater primair verantwoordelijk is voor het 
functioneren van het gebied, het ontplooien van 
activiteiten waardoor de reuring toeneemt. De 
gebiedsmanager is tevens eerste aanspreek-
punt voor bewoners, bedrijven, verenigingen en 
andere stakeholders. Daar waar mogelijk wor-
den wijkaanjagers aangesteld om dit proces te 
versnellen.

Het doel is om samen met de bewoners, bedrij-
ven, verenigingen en andere stakeholders een 
businessmodel te ontwikkelen voor het Rondje 
Weerwater dat zelfvoorzienend is en de drager 
is van de functionele verbindingen binnen het 
Rondje Weerwater. Het gevolg van een busi-
nessmodel is dat dit een aantrekkende werking 
kan hebben van andere voorzieningen nabij het 
Rondje Weerwater.
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Voor de fysieke inrichting van het Rondje Weer-
water is een inrichtingsplan opgesteld. Dit 
inrichtingsplan vormt de basis voor de financi-
ele raming van het Rondje Weerwater. Voor de 
financiering van de ontwikkeling van het Rondje 
Weerwater wordt gebruikt gemaakt van het 
Fonds Verstedelijking Almere. Dit fonds wordt 
gevoed door Het Rijk, provincie Flevoland en de 
Gemeente Almere. Jaarlijks worden budgetten 
verdeeld over projecten die bijdragen aan Almere 
2.0. Dit fonds is echter niet onuitputtelijk waar-
door er op jaarbasis een beperkt budget over de 
verschillende projecten te verdelen is. Voor de 
ontwikkeling van het Rondje Weerwater betekent 
dit dat in de loop der jaren elk jaar een deel van 
het budget vrijkomt. De financiële raming van 
het Rondje Weerwater vormt de onderlegger 
voor de fondsaanvraag.

Financiële raming
De raming is uitgevoerd op basis van het inrich-
tingsplan Rondje Weerwater. Het inrichtingsplan 
is vertaald in een schetsontwerp Rondje Weer-
water – principes voor calculatie – deelgebieden 
(hierna: schetsontwerp) dat opgebouwd is uit 
verschillende deelgebieden. Er wordt onder-
scheid gemaakt in de volgende deelgebieden:
• aanleg fysiek Rondje Weerwater – fietspad incl.
verlichting;
• aanleg fysiek Rondje Weerwater – wandelpad
incl. meubilair en verlichting;
• centrumkade;
• stedenwijk boulevard;
• strand;
• Floriade;
• Lumiérepark;;
• brug.

Binnen deze deelgebieden zijn diverse projecten 
benoemd. Voor de meeste projecten geldt dat 
deze prioriteit genieten. Voor enkele is dit in min-
dere mate het geval. Hierom is in de raming een 
onderscheid gemaakt naar basisvariant (projec-
ten met prioriteit) en plusvariant (projecten die in 
mindere mate prioriteit hebben).  
Naast deze projecten is de aanleg van het “Fy-
sieke Rondje Weerwater” in de raming separaat 
opgenomen. De aanleg van het Rondje is immers 
niet toe te rekenen aan enkele projecten, maar is 
een project op zich.

De raming is uitgevoerd op basis van het inrich-
tingsplan ‘korte’ Rondje Weerwater. De Groene 
Boulevard en Zuidoever maken hiervan geen on-
derdeel. Tevens maken de aanleg fysiek Rondje 
Weerwater – fietspad en de Expowijk geen 
onderdeel uit van de aanvraag Fonds Verstede-
lijking Almere. Deze investeringen worden res-
pectievelijk gedekt uit Meerjaren Infrastructuur 
Programma Almere (MIPA) en de gebiedsontwik-
keling van de Expowijk. 

De totale raming van het korte Rondje Weer-
water – is in de bijlagen van deze rapportage 
opgenomen. 

Financiële strategie en 
onderbouwing

Zoals eerder in de rapportage aangegeven 
wordt het ontwerp gefaseerd op een langere 
termijn uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van het 
Rondje Weerwater betekent dit dat in de loop 
der jaren elk jaar een deel van het budget uit het 
Fonds Verstedelijking Almere vrijkomt. Dit heeft 
tot gevolg dat de ontwikkeling van het Rondje 
Weerwater gefaseerd plaats zal vinden en dat er 
keuzes gemaakt zijn ten aanzien welke delen van 
het Rondje prioriteit genieten en welke delen in 
mindere mate prioriteit genieten. In de figuur zijn 
de verschillende fases en deelgebied weergege-
ven.

In 2022 zal in Almere de Floriade plaatsvinden. 
De gemeente Almere heeft zichzelf ten doel 
gesteld om deze kans te gebruiken om bezoekers 
nader kennis te laten maken met het centrum-
gebied van Almere. Bezoekers die het openbaar 
vervoer naar de Floriade gebruiken zullen aanko-
men in het centrum van Almere. Als gevolg hier-
van zullen onder meer voor 2022 de projecten 
Centrumkade, Parkrand en de Brug gerealiseerd 
moeten zijn. Gezien het aangevraagde budget 
in het Fonds Verstedelijking Almere kunnen deze 
deelgebieden niet geheel aangelegd worden 
waardoor enkele onderdelen van de Parkrand na 
2022 gerealiseerd worden.

In de figuur op de volgende pagina is de voor-
genomen fasering van de verschillende projec-
ten opgenomen die een relatie hebben met de 
ontwikkeling Rondje Weerwater. Het is natuurlijk 
verstandig om werkzaamheden in deelgebieden 
met elkaar te combineren, dan wel goed op 
elkaar af te stemmen zodat er financiële voorde-
len kunnen ontstaan. Ook zouden projecten met 
groot onderhoud kunnen meeliften. Dit vraagt 
vanuit de gemeente Almere dus de nodige af-
stemming. 

In de planning zijn onder het Rondje Weerwa-
ter de deelgebieden De Groene Boulevard en 
Zuidoever opgenomen. Hierbij dient gemeld te 
worden dat deze deelgebieden geen onderdeel 
uitmaken van het ‘korte’ Rondje Weerwater en 
daarmee ook niet opgenomen zijn in voorliggen-
de financiële raming. Hiervoor is ook geen bud-
get aangevraagd bij het Fonds Verstedelijking 
Almere. De aanlegkosten van het fietspad maken 
eveneens geen onderdeel uit van de voorliggen-
de financiële raming aangezien deze investering 
gedekt wordt uit het Meerjaren Infrastructuur 
Programma Almere (MIPA).

Zie volgende pagina voor faseringschema en 
samenhang met overige opgaven.

Fasering en planning
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projecten

Rondje Weerwater
Projecten

Centrum
Projecten

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lang Rondje

Floriadewĳk | ontwikkeling woonbuurt

Zuidoever | openbare ruimte

Groene boulevard | openbare ruimte

Korte Rondje

Fysiek Rondje Weerwater | fietspaden en verlichting

Fysiek Rondje Weerwater | voetpaden, meubilair en verlichting 

Centrumkade | Openbare ruimte

Stedenwijk boulevard | Openbare ruimte

Evenementenstrand | Openbare ruimte

Floriade | Making off + Openbare ruimte

Lumièrepark | Openbare ruimte

Floriadebrug | Constructie

Centrumplan | Groene Loper 

Centrumplan |  Esplanade

Centrumplan |  Stadhuispromenade en wandellaan

Zuidoever SAA

Kaderrichtlĳn water

Zuidoever | 1.85 km natuurvrienlĳke oevers

A6 | constructie

Floriade

Floriade 2022  | Evenementen

Cultuurpark

Cultuurpark | intitiatieffase en festival

Cultuurpark | realisatie paviljoens

2024 2025 2026 2027
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Na de inrichting bepaalt het beheer in be-
langrijke mate hoe het gebied er uit zal zien. 
Het beheer en de wijze waarop is dan ook een 
belangrijke opgave binnen de realisatie van het 
Rondje Weerwater. In de huidige situatie is de 
financiering al niet voldoende om het beheer van 
het Weerwater goed te kunnen uitvoeren en met 
de realisatie van het Rondje zullen de beheer-
kosten nog verder stijgen om het gewenste beeld 
in stand te houden. Daarom zal er bij dit inrich-
tingsplan een beheerparagraaf worden toege-
voegd als bijlage en is in de aanvraag Fonds 
verstedelijking Almere een berekening van de  
extra verwachte beheerkosten als onderdeel van 
de totale investeringen van het Rondje Weerwa-
ter meegenomen. 

Een belangrijk uitgangspunt is, om een deel van 
de realisatie met het beheer grootonderhoud 
mee te laten liften. In  2017 tot 2020 wordt het 
grootonderhoud in Stedenwijk uitgevoerd, daar-
bij kan de realisatie van het lineair oeverpark en 
mogelijk ook de realisatie van het hoofdfietspad 
door het Meerjaren Infrastructuur Programma 
Almere worden meegenomen.  Waardoor werk 
met werk gemaakt wordt. Hiervoor moeten de 
plannen op elkaar afgestemd gaan worden. 
Daarnaast zou er ook gekeken kunnen worden in 
hoeverre co-creatie en participatie in de wijken 
en door ondernemers kan bijdragen aan  het 
gezamenlijk zorg dragen voor het beheer van het 
Rondje Weerwater.

Een belangrijk uitgangspunt bij het beheer is dat 
een veilig, heel en schoon beeld wordt nage-
streefd, waarmee de activiteiten rondom het 
Weerwater te allen tijde worden gestimuleerd. De 
intensiteit en wijze van beheer kan voor de deel-
gebieden verschillend zijn. Zo kan de vegetatie 
in de vooroevers zich op de verschillende plekken 
natuurlijk ontwikkelen tot natuurlijke bloemrijke 
graslanden, rietlanden en (vooral in het zuiden) 
ook struweel met ecologische kwaliteiten, terwijl 
aan stadse zijde en in het Lumièrepark het juist 
een strak ingericht gebied moet worden. De 
beheertaken zijn het onderhouden van de wan-
del- en fietspaden, de ankerpunten, de oevers, 
de beschoeiing, het gazon, de bomen, de berm-
profielen, de bruggen, de belijning, de verlich-
ting, de bebording, en zo nodig vervangen van 
onderdelen die in verval dreigen te raken. Om 
een goed beheer te faciliteren wordt er in de ont-
werpfase afgestemd en ingezet op een robuust 
en gebruiksvriendelijk ontwerp met de inzet van 
duurzame materialen en oplossingen.

Visie op beheer

360° Almere: Programmatische visie en inrichtingsplan Rondje Weerwater 143142



opdrachtgever
Gemeente Almere
Danny Louwers

Projectgroep
Aleida Winkelman-van Doornum (projectleiding)
Michel Cossee 
Arieke Klok - Van Bekkum 
Rogier Koreman
Willem van der Laan
Daisy Poot
Bert van Spil
Paul Wilhelmus

ontwerp
Karres en Brands landschapsarchitecten bv
Sylvia Karres 
David Kloet 
Joep Meijer
Zuzana Jancovicova 

in samenwerking met
NorthernLight
Peter Slavenburg
Nina Sickinga
Esther Hamstra

OverMorgen
Frank Krabbe
Sjoerd Timmermans

colofon
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karres+brands
Northern Light
OverMorgen

360° Almere
RONDJE WEERWATER
Het Weerwater kan dé plek worden, het kloppende hart van 
de stad, waar Almeerders, bezoekers en passanten komen 
om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Maar 
welk karakter draagt het uit, welke identiteit heeft Almere, 
die hier verder versterkt kan worden? Om het Weerwater dé 
plek te laten zijn past een route langs het Weerwater met 
een sterk beeld dat het op de kaart zet. 

Om tot een succesvol Rondje Weerwater te komen is meer 
nodig dan een fysiek Rondje. Er is reuring en activiteit nodig 
om het Weerwater als duidelijke identiteit in de stad neer 
te zetten. Toekomstige opgaven moeten invulling geven 
aan die centrale positie, moeten zorgen voor levendigheid 
en activiteit die hoort bij het hart van de stad. Gezien 
het gegeven dat het plan op langere termijn uitgevoerd 
zal worden, hebben het ontwerp en de visie een adaptief 
karakter. Dat karakter draagt bij aan het  draagvlak, 
initiatief en eigenaarschap van bewoners, ondernemers, 
verenigingen en andere stakeholders. Daarvan moet wel 
duidelijke regie op de ruimte en de programmering gevoerd 
worden.

Karres+Brands
Northern Light
OverMorgen




