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Informatie avond Floriade 11 maart 2019 
Samenvatting 
 
Paul Vloothuis, Platform Filmwijk. 
Welkom, aankondiging van sprekers en  programma. 
Thema’s: mobiliteit en parkeren. 
 
Loes Ypma, wethouder o.a. verantwoordelijk voor de Floriade. 
• Wijst op het bijzondere van de Floriade: combinatie van expo en woonwijk, 
• Herinnert aan de idealen waarop Almere werd gebouwd: wonen in het groen, 
• en dat de Floriade daarop voortbouwt met de thema’s Groen, Voedsel, Energie en Gezondheid. 
 
Zij laat in een filmpje zien wat er in 2019 zoal staat te gebeuren: 
• Het raamwerk van de percelen zal al voor een groot deel zichtbaar zijn, 
• De A6 zal klaar zijn, 
• Er vinden educatieve programma’s plaats met jeugd, verenigingen, scholen, 
• Het Floriadefestival (15 en 16 juni). 

 
Mw. Ypma benoemt een scala aan positieve zaken: 
• De tuinbouwsector is erg betrokken – donatie van veel bomen, 
• Amvest werd partner, 
• Het rijk doet mee, inhoudelijk en financieel, 
• Er zijn al 39 arbeidsplaatsen gerealiseerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 10 

zijn doorgesluisd naar het bedrijfsleven, 
• De aanleg van het Rondje Weerwater, 
• Het opknappen van station Almere Centrum, 

 
En specifiek in Filmwijk: 
• Wordt ook al groener, 
• Er komt een wijkschouw, 
• De bewonersbetrokkenheid is erg groot, 
• Initiatieven in de parken, zoals Geur &Kleur in LaternaMagika en de inzet van buurtsportcoaches in 

het Lumièrepark. 
 
Tenslotte wijst ze op de subsidie (een kickstart van €1000) die gegeven kan worden voor initiatieven met 
een breed draagvlak; opsturen naar Floriadeparade; elke maand worden er 4 initiatieven beloond. 
 
Peter Verdaasdonk, directeur van Floriade Almere 2022 BV 
Benadrukt, dat er aan het organiseren van een Floriade altijd wel risico’s zitten, maar dat de zes 
voorgaande Floriades altijd iets hebben toegevoegd aan de omgeving en dat er sprake is van een 
structureel positief resultaat. 
 
Peter laat wat sfeerbeelden van de Floriade zien. 
 
Hij beziet de Floriade in drie lagen: 
1. Keukenhof 2.0 – mooi, veel bloemen etc., 
2. Groene Stad van de Toekomst, 
3. 180 dagen culturele evenementen - >2.000.000 bezoekers, met piekdagen en dus noodzakelijk 

verkeersmanagement. 
 
En geeft wat kenmerken van de Floriade: 
• Centrale entree en 4 themagebieden –Groen, Voedsel, Gezondheid en Energie, 
• Het Arboretum, 
• Het Innovatiepaviljoen, 
• De kabelbaan 
• De Voorlopers – de 30 Urban Greeners, die op het eiland Utopia werken aan duurzame innovaties. 
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Etienne Schiffelers, facility manager Floriade 20922 BV, dus van de veiligheid en bereikbaarheid. 
Voor het verkeer en het parkeren zijn nog geen oplossingen. Er zijn wel al meedenkers en Etienne roept 
bewoners op om zich aan te melden. 
Enkele (verwachte) gegevens: 
• De openingstijden zullen buiten de spitsuren liggen; open om 9.30; we weten, dat de meesten voor 

16.30 uur weer vertrekken; verder blijven de met touringcaraangevoerdenslechts 4 klokuren; 
• Het publiek komt per dag met 5000 auto’s, 180 touringcars, 300 shuttlebussen, 249 OV ritten en 1500 

fietsen; 
• Er komen 4 ingangen: hoofdingang (zuidkant, vooral shuttlebussen en bussen minder validen), bij De 

Steiger (vooral touringcars), bij de brug in het Lumièrepark (fietsers en taxi’s) en een plek waar de 
boot vanaf Stad aanlegt; 

• Er komen twee grote parkeerplaatsen, bij Almere Poort en bij Nobelhorst; vandaar met shuttlebussen 
(naar De Steiger); 

• Er komt meer verkeer richting Almere, maar in tegenovergestelde richting als de drukte op dit moment. 
 
De Floriade zoekt nog 8 mensen uit de Filmwijk, om mee te denken; er worden dan 2 avonden 
georganiseerd, met ook twee groepen mensen uit Stedenwijk en Haven; in juli 2019 wordt dan een 
conceptplan verkeer en parkeren gepresenteerd. 
 
Ria van Dijk, Senior stedenbouwkundige gemeente Almere. 
Is blij, dat het definitieve Ontwikkelingsplan er ligt. Zij meldt, dat: 
Er hard wordt gewerkt aan de wegenstructuur en het planten van de bomen; 
De tijdelijke dam voorlopig blijft liggen; 
De hoogbouw al snel zal starten en de laagbouw volgend jaar. 
 
Ook Ria vraagt meedenkers over: 
Hoe er meer (dan de 600) woningen op het terrein zijn te realiseren; 
Hoe Almere zich op de Floriade gaat presenteren; 
De inrichting van de boulevard; 
Eenbrug naar het terrein van voormalig Haddock; 
En de aansluiting van de brug bij (het strandje bij) Filmwijk. 
 
 
20.26 uur Vragen en antwoorden. 
Verkeer en parkeren 
Krijgen we in Filmwijk (verkeers)overlast? 

(Schiffeler) Dat gaan we dus proberen te vermijden (zie boven; not.) 
Er is nu al veel parkeerdruk in Filmwijk, zeker bij evenementen; verwacht toch meer auto’s; komen er 
meer parkeerplekken in dewijk? 

(Schiffeler) Daar moeten we nog besluiten in nemen.We hebben o.i. de meest ideale oplossing 
gevonden met de 2 parkeerterreinen. Meld je aan voor de groep van 8 en denk met ons mee. 
(Ypma) Parkeren vlak na de afslag en dan met shuttlebussen naar Floride is volgens 
verkeersdeskundigen afdoende; maar nogmaals: denk mee. 

 
De brug naar Filmwijk en Lumièrepark 
Blijft het strandje behouden? 

(Ypma) Kom meedenken; de fietsen moeten niet de wijk in! 
Blijft/wordt het Lumièrepark mooi? 

(Ypma) Moet idd opgeknapt; Er komt een wijkschouw. 
Kan men in het vervolg ook bij het strandje (en dus de brug) komen via het bosje langs het Weerwater? 
Er ligt nu namelijk een dam in de gracht. Dat zou binnen no time het einde van dat bosje betekenen. 

(Ria) Behoort tot Rondje Weerwater – weet ik niets van – maar behoort ook tot gebied waar bewoners 
nog over komen meedenken.(Ypma) Zoekt het asap uit. Antwoord volgt. 

Er is op dit moment een enorme kaalslag in het park; hoe komt dat? 
(Ria) Essentakziekte; wordt nog dit jaar weer aangeplant. 

Komen er niet veel teveel fietsen bij de filmwijkbrug? 
(Schiffeler) Een deel van de fietsers zal ook naar de hoofdingang gaan.(Ypma) We kijken ernaar. 

Het fietspad langs het park wordt veelvuldig door kinderen overgestoken; veel meer fietsers zal wellicht 
een veiligheidsprobleem opleveren. 
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(Ypma) Gaan we mee aan de slag. 

 
Woningen 
Komen er 1000 woningen meer? Komt er meer hoogbouw? 

(Ypma)Komt een studie en denk mee; 660 is te weinig; moet wel van hoge kwaliteit zijn en binnen de 
groenstructuur; dit jaar nog scenario’s. 

 
Vogeleiland 
Wordt er naast het Vogeleiland (12 hoog) gebouwd? 

(Ypma) Nee. 
Komen er steigers aan de kant van Filmwijk (zoals bij Stedenwijk)? 

(Ypma) Weet het niet; antwoord komt via Platform. 
Mooi dat de rand groen blijft; komt er een herplant als de bomen toch het loodje leggen? 

(Ria) Ja, de bomen die er nu staan vormen een bosgebied. 
 
Geluidsoverlast 
Hoe wordt het geluid van de A6 geweerd? 

(Ria) Met dubbellaagszoab, ook bij de Filmwijk; bos is wellicht moeilijk, want veel kabels en leidingen; 
antwoord hierop volgt nog. 

Wat zijn diffractoren? Rijkswaterstaat gevraagd, maar die weet het niet; Dura Vermeer meldt dat ze niet 
komen, maar Ypma en Ria noemden ze. 

(Ria) Goten langs de weg die geluid zouden dempen; zitten nog niet in het contract; komt erop terug. 
Evenementen geven altijd geluid(soverlast); hoe gaat dat met de Floriade? Elke 15’ een heli? 

(Verdaasdonk) Zeker geen heli’s; ja, de opening zal een groots evenement zijn; de 180 volgende 
dagen zal het geluid altijd binnen de vergunningsplicht zitten. 

Behalve geluidsoverlast zou ook het fijnstof een probleem kunnen geven. 
(Ria) Een kleine toename zou kunnen optreden; veel bomen zouden dat weer weg kunnen vangen; 
we gaan dat monitoren met sensoren in lantaarnpalen. 

 
Algemeen 
Waar komt de kabelbaan? 

(Ypma) Niet over de hoogspanningskabels. 
Krijgen Almeerders gratis toegang? 

(Verdaasdonk) Nee, wel zijn we aan het denken over speciale regelingen. Volgt in 2021. 
Er werd gesproken over een sportcoach in het Lumièrepark; is dat geld wel slim besteed? 

(Wilma Viel) Is misverstand; er zijn buurtsportcoaches, die wellicht ook activiteiten in het park zullen 
opzetten/begeleiden. 

Een vraagsteller wil een graffittimuur. 
(Ypma) Mooie vraag; aanvraag indienen bij de Floriade Parade. 

 
Suggesties en adviezen 
(?): Entreekaarten met parkeren inclusief 

(Verdaasdonk) Prima idee; leggen we naast de andere mogelijkheden. 
(Joan): Denk goed na over welke bomen er worden teruggeplant; eiken doen het bijv. niet goed op 
kleigrond. 

(Ypma) Dank, bekijken we. 
(Anno): Platform Filmwijk heeft goed plan om de paden inLumièrepark- dus van de Filmwijk naar het 
Rondje Weerwater - te verlichten. 
 
Te verwachten antwoorden (via Platform): 
• Komen er steigers aan de kant van Filmwijk? (Ypma)(H.Schrama) 
• Kan er ook bos worden aangelegd langs de A6 bij Filmwijk? (Ria)(H.Groen) 
• Komen er zgn. diffractoren? (Ria)(A.Contant) 
• ToegangLumièrepark naar brug via bosje en dam in de sloot? (Ypma)(van Diepen) 
• Veiligheid fietspad naast park. (Ypma)(?) 

 
Frits van Eijk 
Almere, 21 maart 2019 


