
 
 
 
Verslag van de werkgroep Floriade van het Platform Filmwijk Almere 
 
Op de informatieve bijeenkomst over de Floriade eind april georganiseerd door het 
Platform Filmwijk in het Filmwijkcentrum waren ca. 150 bewoners aanwezig. Alle vragen 
en opmerkingen hebben we samengevoegd en we zijn tot de volgende onderwerpen 
gekomen waar we verder aan willen gaan werken. 
 
Een opmerking vooraf: alles wat betrekking heeft op de verdubbeling van de A6 ligt nu 
vast. Alle inspraak is afgerond, het project wordt aanbesteed en gaat uitgevoerd worden. 
Opmerkingen erover - en over geluidshinder etc. - hebben geen zin meer en we zullen ons 
er niet mee bezig houden. 
 
T.a.v. de Floriade ligt alles nog open. De locatie, de zuidoever van het Weerwater, ligt wel 
vast. Maar over de precieze invulling is inspraak mogelijk. Daar willen wij dan ook ons 
eerste speerpunt van maken. 
 

1. Het Vogeleiland en Utopia zijn nu groene parels, gezien vanuit de Filmwijk en 
vanuit het centrum. Hoe kan de Floriade hier ingepast worden en hoe kan ook het 
bestaande groen behouden worden.  
We denken aan een strook bos vanaf de A6 over het Vogeleiland (aan de kant van 
de Filmwijk) tot op Utopia. Zo zou de groene wig Almeerder Hout langs het Kasteel 
verbinden met de natuur op het Vogeleiland en Utopia en blijft de Filmwijk veel 
groen om zich heen houden. Het Floriade-terrein zou dan aan de westkant wat 
uitgebreid kunnen worden, zodat aan de oostkant ruimte blijft voor natuur.  

 
Een tweede speerpunt wordt de geplande brug tussen Floriade terrein/woonwijk Floriade 
en de Filmwijk.  
 

2. Het Floriade terrein/de woonwijk Floriade zal verbonden gaan worden met de rest 
van Almere Stad d.m.v. het Rondje Weerwater: zowel langs de Stedenwijk als langs 
de Filmwijk. Daarbij wordt gedacht aan een fiets- en voetgangersbrug tussen het 
Floriade terrein en het Lumièrestrand. 
  

Wij zouden graag mee willen denken en praten over hoe deze brug in de bestaande 
situatie kan worden ingepast. Hoe het Lumièrebos daarbij zoveel mogelijk ontzien zou 
kunnen worden door door het bos aan de Weerwaterzijde een natuurpad aan te leggen, 
over het Diafragmapad het hoofdvoetgangerspad aan te leggen en de fietsers om het bos 
te laten fietsen over het huidige bestaande Fongerspad.  
 
 
Een derde speerpunt wordt het verkeer ten tijde van de Floriade in de Filmwijk.  
 

3. We willen graag meedenken over goed verkeers- en parkeerbeleid ten tijde van de 
Floriade. 



 
Een vierde speerpunt wordt de vraag in hoeverre de Floriade de Filmwijk en de Filmwijkers 
de komende jaren kansen kan bieden tot aan de opening van de Tentoonstelling in 2022.  
 

4.  Het Platform Filmwijk wil graag een platform zijn voor alle Filmwijkers die in de 
organisatie van de Floriade vlak naast onze wijk en in de aanloop er naar toe 
kansen zien voor onze wijk en haar bewoners. We denken nog na over hoe dit vorm 
zou kunnen krijgen.    

 
Vooral de eerste twee speerpunten, het inpassen van de Floriade in het bestaande groen 
als ook het inpassen van de fiets- en voetgangersbrug en het Rondje Weerwater  in de 
bestaande groene situatie, willen we op korte termijn onder de aandacht brengen van de 
gemeente. Heeft u meer ideeën of wilt u van gedachten wisselen over bovenstaande 
ideeën, reageer dan via het e-mailadres van ons Platform Filmwijk: 
info@filmwijkalmere.nl. 
 
Zodra we  meer informatie hebben zullen we u weer op de hoogte brengen. 
 
Bezoek onze website www.FilmwijkAlmere.nl. 
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