DAC-B datum:2S September J 9S2

agendanr

o m s c h r i j v i n g : Verslag vergadering d-d. ?0 September J 9K2 van de extra vergadering
missie algemene ? a k e n .
CONCLUSIE:
a. Van het verslag wordt kennis genomen.
b. Aan de opmerkingen die in het kader van de startbijdrage g e m e e n t e Almere zijn gemaakt, voorzover nodig, uitvoering geven.
c. Op het onderdeel politie zal in de vergadering van 28 September worden teruggekomen.
DAC-B datum: 28 September 1982

agendanr.@^

o m s c h r i j v i n g : O n t w e r p - m o t i e van de fractie van de W D over roken tijdens vergaderingen.
CONCLUSIE:
De ontwerp-motie in de e.v. vergadering van de raad als agendapunt aan de orde stellen.
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DAC-B datum: 28 September 1982
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a g e n d a n r . : Ld-1

o m s c h r i j v i n g : I n t e r n a t i o n a l e tuinbouwtentoonstelling FJoriade.

CONCLUSIE:
De Janddrost doet mededeling van een mogelijke vestigingsplaats voor de eerstvolgende
FJoriade van A l m e r e . Hij zal h i e r t o e contact opnemen m e t de heer Van O o s t r o m . De
bevindingen hiervan z a l hij t e zijner tijd rapporteren.
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DAC-B datum: 28 S e p t e m b e r 1982

agendanr

o m s c h r i j v i n g : Nota d.d. 6 September 1982 van dir. MZW over verweerschrift t e
schrift van mevrouw Sahebdien inzake weigering inschrijving als woningzoekende*
CONCLUSIE:
• ^ V e r w e e r s c h r i f t , na kleine wjjziging, aan de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de
Raad van S t a t e v e r z e n d e n .
DAC-B d a t u m : 2 g s e p t e m b e r 1982
agendanr.
A ^
o m s c h r i j v i n g : N o t a d.d. 13 September 1982 van dir. O over beschikbaarstelling gelderT*
aanschaf g y m n a s t i e k m a t e r i a a l openbare lagere school 't Wold, met ontwerp-voorstel
aan de adviesraad, a l s m e d e wijziging van de begroting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders
CONCLUSIE:
voor h e t dienst jaar 1982 (88e wijziging).
a. De adviesraad bij begrotingswijziging voorstellen in t e s t e m m e n met het voteren van
een krediet van / 2.95*/,— voor de aanschaf van gymnastiekrnaterialen voor de openbare
lagere school 't Wold t e Zeewolde.
b. De adviescommissie Zeewolde over het voorstel horen.
=Jt*—-

DAC-B datum: 28 S e p t e m b e r 1982
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agendanr./L^

o m s c h r i j v i n g : Nota d.d. 10 September 1982 van c e n t r a l e afdeling AB over samensteUing .
commissie van advies huisvestingsaangelegenheden, met .ontwerp-voorstel aan de adviesraad.
CONCLUSIE:
a. Voorstel conform o n t w e r p aan de commissie financien voorleggen.
b. De woningbouweorporaties benaderen om zo spoedig mogelijk een vertegenwoordiging
van de huurders in de c o m m i s s i e huisvestingsaangelegenheden t e kunnen opnemen.
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Almere, 7 oktober 1982.
Geachte heer,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Zoals bekend zal de Stichting Ploriade in 1992 wederom de
Internationale tentoonstelling Ploriade organiseren.
Onze afdeling heeft het best-uur van de genoemde stichting
de suggesties gedaan de Ploriade 1992 binnen het gebied
van Almere te houden.
Als locatie hebben wij het gebied tussen Rijksweg 6, de
Gooimeerdijk en de Muiderweg, het huidige Kromslootpark,
aanbevolen.
Op dit gebied is de keus gevallen op grond van de volgende
overwegingen:
Het gebied zal een open recreatief karakter krijgen en geen
natuurgebied worden.
Na afloop van de Ploriade 1992 zal een park overblijven, dat
een goede recreatieve functie voor de alsdan ruim 100.000
inwoners van de gemeente Almere kan vervullen.
Almere heeft een centrale ligging in Nederland en goede
verbindingen.
Gezien het belang van Almere bij deze aangelegenheid
verzoeken wij u onze aanmelding, voorzover dat in uw vermogen ligt, bij de Stichting Floriade te ondersteunen.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
hoogachtend,

ft&*

#C«4*K

,voorzitter

,secretaris

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

DAC-A

DAC-B

Almere,
Aan het dagelijks
adviescollege

onderwerp:

(betr. brief d.d,
steller:

van

VOORSTEL:
Ivoor evt

toelichting binnenblad

gebruikenl

afdeling/bureau:

paraaf

chef:

medeparaaf;

DAC-leden

adj.-secretaris:
DAC-B datum: 12 oktober 1982

a g e n d a n r . : A-6

omschrijving: Brief d.d. 7 oktober 1982 van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en
Plantkunde over het houden van tentoonstelling Floriade in Almere.
CONCLUSIE:
a. Het college is van oordeel dat de brief van de K.M.T.P. over het houden van een internationale tentoonstelling Floriade krachtig moet worden ondersteund.
| b. De inhoud van de brief wordt besproken.
Secretaris redactie regelen en nog even doen nagaan tot wie het dagelijks bestuur zich
l
moet wenden.
VKR?
. i | c. Ontwerp-brief in de volgende vergadering van het college.
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DAC-B datum: 19 oktober 1982

a g e n d a n r . : Ld-2

omschrijving: Ontwerp-brief over het houden van tentoonstelling Floriade in Almere.
CONCLUSIE:

\

a. Op 22 oktober a.s. zal een bespreking plaatsvinden tussen de landdrost, de heer Bos
en de heer Van Oostrom van de Floriade.

I b. Ontwerp-brief aan de heer Van Oostrom aanhouden, totdat gesprek heeft plaatsge1
vonden. Daarna definitieve tekst opstellen.
I
Op voorhand is het college van mening dat een mogelijke lokatie voor de Floriade
in Almere nog niet vastgelegd meet worden.
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bestuur,

agenda
SVG f

Zoals u uit berichten in de pers zult hebben begrepen, is uw verzoek om
de aanmelding te ondersteunen van Almere als plaats voor de Floriade
1992, bij ons in goede aarde gevallen.

mark tin.

Binnen het structuurplan-gebied komen naar onze mening meerdere terreinen in aanmerking voor de aanleg van een grootschalig park.

VKR

Wij hebben dit naar voren gebracht in een orienterend gesprek met de
directie van de Floriade. Daarbij is gebleken, dat uw initiatief een
grote kans van slagen zal hebben, indien het bestuurlijk kan worden
gedragen door Amsterdam en Almere samen. Hiertoe worden op dit moment
voorbereidende gesprekken gevoerd.
In de hoop u direct van de resultaten op de hoogte te kunnen brengen, is
de beantwoording van uw brief enige tijd opgehouden. Nu blijkt dat een
gezamenlijke reactie wat langer duurt, leek het ons juist u alvast over
de stand van zaken te informeren.
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Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief met betrekking tot de Floriade
in Almere, deel ik u mee dat de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(R.IJ.P.) het idee van : "Floriade in Almere in 1992" gaarne zal ondersteunen.
In het onlangs plaatsgevonden overleg tussen de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" en de Hoofddirecteur van de
R.IJ.P. is dit punt ook in positieve zin besproken.
Met betrekking tot de door u aanbevolen locatie: "het Kromslootpark",
vermoed ik dat hieraan wel een aantal bezwaren zijn verbonden en er naar
alle waarschijnlijkheid betere locaties in Almere zijn te vinden.
Het komt mij echter beter voor hierover pas nader van gedachten te wisselen wanneer er ook feitelijk van een locatiekeuze in Almere sprake is.
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Voorgesteld besluit:
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steiier: H. L i c h e r
toestel: 4 9 1
centr. afd./dir.:
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van

a. Kandidatuur Almere stellen uoor Floriade 1992 \
SVG/SO

b. Conform inliggende nota akkoord gaan met de door SVG
te verrichten werkzaamheden en coordinatie inzake
stedebouwkundige/ruimtelijke opzet van de Floriade,
in samenhang met de ontwikkelingsmogelijkheden van
het gebied Almere-west, een en ander in samenwerking
met de betrokken directies.
c. Instemmen met de in de nota aangegeven opzet om tot
een strategie te komen ten behoeve van een beslissing
van de Tuinbouwraad, door middel van overleg met de
verschillende organisaties aan de hand van een door
SVG opgestelde studie.
d. De commissie voor S.O. informeren via ter inzage
legging stukken
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Agendanr.:
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Omschrijving: Nota d . d . 1J j a n u a r i 1984 van de d i r . SVG o v e r f l o r i a d e 1992 i n Almere.

Besluit:

a. Gemeente Almere kandidaat stellen voor de Floriade 1992.
b. Secretaris zorgt voor coordinatie/algemene afstemming binnen de ambtelijke organisatie van dit project.
c. In overleg met hem de nodige werkzaamheden laten verrichten door de directie
SVG voor de stedebouwkundige/ruimtelijke opzet van de Floriade, dit in samenhang
met de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied Almere(-West).

fa.

De in de nota d.d. 13 januari 1984 aangegeven opzet volgen om een gunstige beslissing van de Tuinbouwraad uit te lokken. De directie SVG het nodige overleg
met verschillende organisatie laten plegen.

e. Brief aan de Tuinbouwraad versturen.
Het bestuur van de plaatselijke afdeling van de KMTP door middel van een afschrift
van de brief aan de Tuinbouwraad informeren.
f. De commissie voor stadsontwikkeling c.a. op de hoogte stellen.
Alg-014

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

1. Inzake de Floriade.
In 1992 zal in Nederland opnieuw een Internationale tuinbouwtentoonstelling
tot stand gebracht moeten zijn onder de naam "Floriade". De in 1972 en 1982
in Amsterdam aangelegde manifestatieterreinen (Beatrix-Amstelpark en Gaasperplaspark) trokken niet alleen enkele miljoenen binnen- en buitenlandse
bezoekers, maar vormden een blijvende bijdrage aan de stedelijke kwaliteit.
Hoofddoelstelling is het tentoonstellen van Nederlandse tuinbouwprodukten
als bloembollen, fruit, planten, beesters en bomen in een aantrekkelijk
parkachtig gebied met velerlei voorzieningen voor de bezoekers. Nevendoelstellingen zijn een zekere educatieve betekenis en het aanbieden van recreatieve mogelijkheden (horeca, speelvoorzieningen, spel- en sportactiviteiten). De organisatie is in handen van de Nederlandse Tuinbouwraad in
nauwe samenwerking met betrokken gemeenten en andere belanghebbenden (provincie, CRM, landbouw), bijgestaan door een aantal externe deskundigen, in
1972 en 1982 in de vorm van een stichting.
De eisen die aan een lokatie gesteld worden zijn in enkele hoofdpunten:
- een goed ontsloten, centraal gelegen en aantrekkelijk terrein van tussen
50 en 75 ha;
- aanwezigheid van voldoende en hoogwaardige stedelijke voorzieningen in de
vervoers- en accomodatiesfeer;
- ligging in een landschappelijk-stedelijk milieu dat goede mogelijkheden
biedt voor een goede inrichting;
- nabijheid van een belangwekkend en voor buitenlanders niet alledaags stedelijk-recreatief gebied.
De toewijzing van de organisatie van de Floriade 1992 is begeerd en betwist, naar thans bekend door Arnhem, Den Haag en Amsterdam. Naar
lokatie-mogelijkheid en algeheel milieu van inrichting is Almere een natuurlijke gegadigde. Aanmelding dient plaats te vinden met opgave van redenen en toelichting op lokationele en organisatorische mogelijkheden.
De wens om de Floriade 1992 in Almere te realiseren, is eerder aan de orde
geweest. In november 1982 heeft u dit op basis van mondeling overleg met
o.m. de gemeente Amsterdam, de directie van de Floriade en de Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Almere, al uitgesproken en in de
brief d.d. 25 november 1982 aan genoemde maatschappij medegedeeld (bijgevoegd). Tijdens een recent overleg tussen de landdrost en de Amsterdamse
wethouder van economische zaken, de heer Heer«ma, is gebleken, dat Amsterdam kandidaat wil zijn voor de Floriade 1992. Dit feit leidt ertoe, dat
Almere zich thans rechtstreeks en op eigen kracht moet wenden tot die organisaties, die het besluit uiteindelijk zullen bepalen, gebruik makend van
de specifieke vestigingskwaliteiten in Almere en het omliggende poldergebied.

voor vervolg inlegvel gebruiken

Vervolgblad Nr.:
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2. Almere als lokatie-milieu.
- Almere ligt voor een publiekstrekkende manifestatie gunstig t.o.v. de
randstad (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi) met verbindingen via Al
(internationaal E8), A27 (E37) en A28 (E35). De directe verbinding met de
vervoersknooppunten Amsterdam en Schiphol is langs de weg gegarandeerd
door de A6 en Al, aansluitend op de Gaasperdammerweg en de Amsterdamse
rondweg (A10). Naar Utrecht/Den Haag/Rotterdam en naar Oost- en
Noord-Nederland eveneens goede en directe verbindingen. Per spoor in 1992
rechtstreekse verbinding met Amsterdam en het landelijk spoorwegnet
(Schiphollijn).
- De meerkernige nieuwe stad Almere is niet alleen een bezienswaardigheid
door de opzet, de uiterlijke vorm en het ontwikkelingstempo, maar ook
door de agrarisch-landschappelijke functie van buitengebied en tussenruimten tussen de jjgymn., *ae grote bosgebieden, de natuurgebieden en de
relatie met randmeren en Markermeer. Vooral waar het gaat om een manifestatie die is gericht op land- en tuinbouw en op tuin- en landschapsinrichting en gebruik daarvan, is dit milieu bijzonder aantrekkelijk.
- In 1992 is Almere uitgegroeid tot
eigen stedelijke voorzieningen op
rele activiteiten, maar tevens op
accommodatiepatroon in Amsterdam,

een stad van circa 100.000 inwoners met
het vlak van winkels, horeca en cultukorte afstand van een rijk geschakeerd
Gooi, Utrecht en Lelystad.

- Het gebied van de IJsselmeerpolders vormt een voor de doelgroepen van de
Floriade aantrekkelijk gebied: modern landbouwgebied met gevarieerde bedrijven, hoge grondopbrengsten, nieuwe methoden van techniek en produktie, boerderijbouw, ontwatering, verkaveling, werkwijze, e.d. De polders
herbergen daarnaast enkele toonaangevende onderzoeksinstellingen op agrarisch gebied, waarvan er enkelen op bezoek van belangstellenden zijn
gericht.
3. De Floriade-lokatie in Almere.
Omstreeks 1990 zal het westelijk deel van Almere-Stad tot aan het gebied
van de Pampus-Haven zijn ontwikkeld. Dit in hoofdzaak agrarisch en dienovereenkomstig bestemd gebied bevat enkele honderden hectare aan goed ontwikkeld bos, afgewisseld met open terreinen, die zijn bestemd voor recreatieve voorzieningen van uiteenlopende aard. Het gebied is direct verbonden
met het stedelijk gebied aan de oost-zijde en aan de west-zijde gaat het
over in het tijdelijk landbouwgebied, dat wordt gereserveerd voor stedelijke doeleinden (Almere-Pampus). Een blik op de kaart leert, dat dit gebied een uitstekende lokatie is voor een groot tentoonstellingsterrein dat
op elke gewenste manier kan worden ingericht op vruchtbare grond in een
goede waterhuishouding. Het gebied is bereikbaar via de A6 en de SAW1 en
ook toegankelijk te maken vanaf de Oostvaardersdijk. Een groot deel van het
terrein is ontsloten door wegen en fietspaden en bevaarbare ontwateringskanalen. Aan de noord-zijde^wo>i±t het gebied bogronod door de Neerderplassen,
deels recreatief, deels natuuSgebied met eigen karakter. Uit een eerste
verkenning blijkt, dat zich
ruime mogelijkheden aftekenen voor een
aantrekkelijke inrichting van het gebied met een groot aantal kansen voor
de verschillende programma-onderdelen.

Alg-016
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4. De organisatie - de financie'n.
Initiatiefnemer is de Nederlandse Tuinbouwraad (Den Haag), de tentoonstelling is tien-jaarlijks en heeft een internationaal cachet (BIE Bureau
Internationals du Exposition-Parijs). De NTR is een overkoepelende organisatie, waarin onder meer zijn opgenomen Centraal Bureau Tuinbouwvestigingen, Nederlandse Fruittelersorganisatie, de Koninklijke Algemene Vereniging
van Bloembollencultuur, de Vereniging de Nederlandse Bloemisterij, de
Koninklijke Vereniging van Boskoopse Cultuur, de Nederlandse Vereniging van
Teelt en Handel in Tuinbouwzaden en Champignontelers. Bij toewijzing door
de NTR wordt gelet op bereikbaarheid, oppervlakte, kwaliteit van lokaties,
accommodatie, organisatievermogen en financiering.

\

L
^

In Amsterdam werd de organisatie in handen gelegd van de "Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling 1982", waarin gemeente, Rijk en NTR. De
stichting was belast met de exploitatie, de p1anontwikkeling werd overgedragen aan een realisatieteam, waarin de gemeente, de stichting en een extern bureau (Van Oostrom BV) deelnamen. De Floriade 1982 (Gaasperplaspark)
werd uit vier bronnen bekostigd:
- gemeentelijk krediet aanleg park;
- gemeentelijk extra bedrag;
- kapitaal van de stichting;
- bijdragen van deelnemers, inzenders e.d.;
- subsidies van CRM en provincie (regionaal park met dienovereenkomstige
functie!).
In het Amsterdamse geval worden de kosten becijferd op circa 65 miljoen,
waarvan circa 35 miljoen ten laste van de gemeente Amsterdam, circa 10
miljoen ten laste van de stichting, circa 15 miljoen ten laste van deelnemers en circa 5 miljoen aan subsidies e.d. Een deel hiervan werd achteraf verrekend met opbrengsten uit entreegelden, heffingen, pacht e.d.
In de Flevolandse situatie kunnen de kosten van aanleg van het park wellicht worden bestreden uit de toch al noodzakelijke inrichtingsmiddelen
van dit gebied. Dit onverlet de opbrengsten van bezoekers, reclame, e.d.

5. Wat te doen?
De aanmelding bij de NTR als gegadigde voor de aanleg van de Floriade 1992
dient mijns inziens als volgt opgebouwd te worden.
- Brief + bijgevoegde tekeningen met lokatie aanduiding naar NTR (Den
Haag) met daarin een overzicht van de Almeerse mogelijkheden en
voordelen.
- Deze brief moet worden gevolgd door degelijke documentatie, enkele
kaarten en mogelijk een door ons opgestelde brochure. In Amsterdam bleek
de aanwezigheid van een plan in hoofdlijnen in belangrijke mate vertrouwenswekkend en doorslaggevend.
- Afschrift van de brief en het vervolgens op te stellen rapport aan alle
in de NTR opgenomen organisaties om ook daar de belangstelling te wekken,
mogelijk met uitnodiging aan NTR en deelorganisaties om poolshoogte te
nemen in Almere, ter plekke. Wij dienen dan wel in staat te zijn een
degelijke toelichting op een doortimmerde opzet te geven.
- Mededeling van voornemen aan Flevo-overleg, verkeer en waterstaat,
economische zaken, binnenlandse zaken, land bouw en visserij, CRM en
onderwijs en wetenschappen (in verband met educatieve kanten-verbinding
met Wageningen).
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Aankondiging van idee bij RIJP met een suggestie om gezamenlijk op te
trekken bij planvorming en cultuur, technische inrichting (onder meer
afstemming met afwerkprogramma buitenruimte), in combinatie met traditionele relaties met land- en tuinbouwwereld.
- Contact met regionale en landelijke organisaties van boeren en tuinders
om idee een breder draagvlak te geven.
- Nagaan of gewestelijke buren (Gooi en Vechtstreek) idee willen ondersteunen in verband met gebruik van voorzieningen en accommodaties in dat gebied.
Met het oog op een gecoordineerde voorbereiding en uitvoering van de voorstellen ter realisering van het voorgaande geef ik u het volgende in overweging.
De sector stadsontwikkeling van mijn directie te belasten met de werkzaamheden, die uit het voorgaande voortvloeien en als coordinatiepunt binnen de
gemeente te fungeren, met als eerste stappen:
1. het redigeren van een brief met een globale
toelichting op de
aanmelding^
2. het opstellen van een planstudie ten behoeve van de mogelijke opzet van
de "Floriade Almere 1992". Daartoe contact op te nemen met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders om te bezien of van daar aanwezige inzichten en deskundigheid gebruik gemaakt kan worden;
3. het verrichten van onderzoek naar de ruimtelijk-technische en de financiele aspecten;
4. het verrichten van studie naar de ruimtelijke consequenties van een
"Floriade-terrein" voor de ontwikkeling van Almere-Pampus en de eventuele realisering van Water-Wonderland, met de daaraan verbonden aspecten
van ruimtelijke aard;<6W>- *»' <* ^ ^
«=* /*co,A. y-j?««/».r m.&S- -^ .»4»>e/*/e V£j~T
5. nagaan of ter ontwikkeling van een volledig en goed beargumenteerd ruimtelijk beeld van een "Floriade nabij Pampus-Haven" inschakeling of werving van externe deskundigheid gewenst is;
6. het opzetten van een "schema van strategic" ter verbreding van het
draagvlak voor de aanmelding van Almere als lokatie voor de
Floriade 1992.
.
1
Almere dient zich uoor de Floriade 1992 te melden bij de Nederlandse Tuinbouwraad op grond uan argumentatie ten aanzien uan de specifieke kwaliteit
uan Almere als hoogwaardig stedelijk gebied in een landschappelijk geuarieerd
gebied met een goede infrastructuur. Daartoe dient een goed onderbouwde aanmeldingsbrief opgestelde te worden in een nota uan toelichting. Voorts moet
worden gewerkt aan een "plan in hoofdlijnen" uan een dergelijke manifestatie
in/nabij Pampus-Hauen met analyse uan de ruimtelijk-technische en fiancieelorganisatorische aspecten. Op deze wijze heeft Amsterdam tot twee keer toe
het uoortouw kunnen nemen. Een strategie uan verbreding uan het draagulak onder
de Almeerse aanmelding moet worden ontwikkeld. Met het oog hierop geef ik
u het uolgende in ouerweging:
- stadsontwikkeling te belasten met alle benodigde werkzaamheden en als gemeentelijk coordinatiepunt te fungeren, daartoe:
- een brief en nota uan toelichting te doen redigeren
- studie te uerrichten naar de planvorming en alle releuante aspecten van
financieel-organisatorische en ruimtelijk-technische aard;
- de consequenties te bezien uan de ontwikkeling uan Almere-Pampus en WaterWonderland/olympische spelen;
- zo nodig nadere uoorstellen te doen ter zake uan inschakeling/of weruing
uan deskundigheid;
- een "schema uan strategie" op te stellen uan uerdere stappen ter uergroting
uan de toewijzingskansen.
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Dames, heren,
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In 1992 zal op uw initiatief wederom een internationale tuinbouwtentoon.
n, .
stelling worden georgamseerd op een door u te bepalen lokatie m ons
land, met als hoofddoelstelling het tentoonstellen van Nederlandse tuinbouwprodukten en buitenlandse inzendingen in een aantrekkelijk parkachtig gebied met velerlei voorzieningen voor grote aantallen bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Voor het vaststellen van de lokatie van de Floriade in 1992 vestigen wij
uw aandacht op de nieuwe stad Almere in Zuidelijk Flevoland. Wij doen
dit na zorgvuldige beschouwing van de door u aan de lokatie te stellen
eisen en de door onze gemeente in te brengen mogelijkheden.
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Ten aanzien van de lokatievoorwaarden geldt onder meer:
een goed ontsloten, centraal gelegen en aantrekkelijk terrein van
tussen 50 en 70 ha.;
aanwezigheid van voldoende en hoogwaardige stedelijke voorzieningen
in de vervoers- en accommodatiesfeer;
ligging in een landschappelijk en stedelijk milieu dat goede sanknopingspunten biedt voor een aantrekkelijke inrichting;
nabijheid van een belangwekkend en voor buitenlanders niet alledaags
stedelijk-recreatief gebied.

IH_22E
Sporthal_

Wat de door Almere in te brengen mogelijkheden betreft, wijzen wij op
het navolgende.
1. Almere ligt voor een publiektrekkende manifestatie gunstig ten opzichte van de randstad (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi) met verbindingen via Al (internationaal E 8 ) , A27 (E37) en A28 (E35). De directe verbinding met de verkeersknooppunten Utrecht, Den Haag, Schiphol, Amsterdam is langs de weg gegarandeerd door Al, A6, A27, aansluitend op de stedelijke vervoersnetten. Per spoor is Almere al vanaf 1987 rechtstreeks verbonden met Amsterdam, het Gooi en het landelijk spoorwegnet (Flevolijn-Schiphol1ijn).
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2. De nieuwe stad Almere is niet aleen een bezienswaardigheid op zich door
de opzet, de vormgeving en het ontwikkelingstempo, maar ook door de
agrarisch-landschappelijke functie van het buitengebied en de ruimten
tussen de stadsdelen, de grote bosgebieden van jonge datum, de natuurgebieden en de relatie met randmeren en Markermeer. Vooral waar het gaat
om een manifestatie die is gericht op land- en tuinbouw en op tuin- en
landschapsinrichting en het gebruik daarvan, is dit milieu bijzonder
aantrekkelijk. Internationaal gezien heeft de situering in wereldbefaamde polderwerken bovendien grote aantrekkingskracht.
3. In 1992 is Almere uitgegroeid tot een stad van meer dan 100.000 inwoners
met eigen stedelijke voorzieningen op het vlak van winkels, horeca en
culturele activiteiten. Tevens is er op korte afstand een rijk geschakeerd accommodatiepatroon in Amsterdam, het Gooi, Utrecht en Lelystad.
4. Het gebied van de IJsselmeerpolders vormt een milieu dat voor £en van de
belangrijkste doelgroepen van de Floriade aantrekkelijk en ook uniek in
zijn soort is: een modern land- en tuinbouwgebied met gevarieerde bedrijven, hoge grondopbrengsten, nieuwe methoden en technieken van grondbewerking en produktie, boerderijbouw, ontwatering, verkaveling, werkwijze e.d. Het herbergt daarnaast een aantal toonaangevende onderzoeksinstellingen op agrarisch gebied (veeteelt, proefstations akkerbouw
e.d.), waarvan er enkele voor het bezoek van gelnteresseerden zijn ingericht.
Ten aanzien van de mogelijke situering van de Floriade in Almere leggen wij
het navolgende aan u voor.
Omstreeks 1990 zal het westelijk deel van Almere-Stad zijn ontwikkeld. Dit
deel van de stad grenst aan een gebied dat in hoofdzaak agrarisch en landschappelijk is ingericht en dat enkele honderden ha. aan goed ontwikkeld
os bevat, afgewisseld met open terreinen die zijn bestemd voor recreatieve
n stedelijke voorzieningen van uiteenlopende aard.
Een blik op bijgevoegde kaart geeft aan dat dit gebied een uitstekende lokatie is voor een groot tentoonstellingsterrein, dat op elke gewenste manier kan worden ingericht op vruchtbare grond in een goede waterhuishouding. Dit terrein kan eenvoudig worden bevloeid en ook eenvoudig worden onderhouden. In hoeverre de gemeente Almere hierbij diensten kan verlenen,
kan onderwerp van nadere bespreking vormen.
Een punt van nader onderzoek van ons is de vraag in hoeverre het mogelijk
is, stedelijke accommodaties ten behoeve van sport/recreatie c.q. tentoonstellingen en horeca in dit gebied onder te brengen, welke alsdan een rol
kunnen spelen in de Floriade. Het gebied is bereikbaar via de A6 en toegankelijk te maken vanaf de Oostvaardersdijk. Een groot deel van het terrein
is ontsloten door wegen en fietspaden en bevaarbare ontwateringskanalen.
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Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Noorderplassen, deels
recreatief watersportareaal, deels natuurlijk gebied met eigen karakter.
Uit een eerste verkenning blijkt dat zich ruime mogelijkheden aftekenen
voor een aantrekkelijke inrichting van het gebied met een groot aantal
kansen voor de verschillende programma-onderdelen van de Floriade.
Wij stellen ons voor om u binnen enige tijd een nadere rapportage te doen
toekomen, waarin het voorgaande meer in detail zal worden toegelicht.
Gaarne nodigen wij uw raad of een delegatie daarvan uit voor een nadere
kennismaking met de nieuwe stad Almere en de u vorenbeschreven lokatie.
Het spreekt vanzelf dat ons college de totstandkoming van de Floriade in
Almere van dergelijke betekenis acht, dat wij met alle ons ter beschikking
staande middelen willen bijdragen aan de verwerkelijking van het project.
Ook hierover zullen wij gaarne met uw raad van gedachten wisselen.
Uw berichten zien wij met belangstelling tegemoet.
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Hierbij doen wij u een afschrift toekomen van de brief d.d. 8 februari
1984 die wij hebben verzonden aan de Nederlandse Tuinbouwraad. In deze
brief melden wij Almere aan als lokatie voor de Floriade in 1992.

___??___
Politie

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze brief. Van verdere
ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden.

Marktmr.
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<5>
Aan de heren: van de Velde (Welzijn)
van Popta (Gem.Werken)
van Efferink (A.B.)
Feitsma (R.IJ.P.)
Almere, 3 april 1984,

*eehkomstig de afspraak van 3 april 1984 ontvang ik gaarne op korte
termijn Uw kommentaar inzake het bijgevoegde "Floriade rapport". Ik
bevestig tevens de afspraak van 16 april 10.30 a.s., wij zullen dan
spreken over:
- rapport Floriade,
- samenstelling werkgroep Floriade
- agenda uitnodiging Tuinbouwraad
- tijdschema werkzaamheden.
Na bespreking van het kommentaar zal het rapport worden bijgeschaafd en
aan het kollege worden voorgelegd ter toezending aan de Tuinbouwraad.

H. Licher.
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FLORIADE IN ALHERE

Het_idee
Sinds de opening van de internationale tuinbouwtentoonstelling "De Floriade"
begin april staat de stad Amsterdam weer extra in de belangstelling. Deze
10-jaarlijkse manifestatie van hetgeen ons land zoal op het gebied van de
tuinbouw presteert trekt in nauwelijks 6 maanden tijd miljoenen bezoekers
uit binnen- en buitenland en is daarmee de grootste publiekstrekker van ons
land tijdens het tentoonstellingsjaar. Zo ontving de Floriade 1972 ruim
4,5 miljoen bezoekers tegen een kleine 1,3 miljoen voor de Efteling in hetzelfde jaar. Het tentoonstellen van typisch Nederlandse tuinbouwprodukten
als bloembollen, fruit, planten, heesters en bonen in een inspirerende parkachtige omgeving blijkt een attractie van formaat.
Naast de attractiewaarde in algemene zin zitten aan de organisatie van een
Floriade nog een aantal specifieke aspecten, die nauwkeurig passen op de grondslagen waarop het Almere-project steunt, waardoor het organiseren van een
dergelijke manifestatie in Almere een belangrijke bijdrage kan leveren aan het
welslagen van het project. Het zijn aspecten die samenhangen met de attractiewaarde en met de stand van het Almere-project in 1992, het tijdstip waarop de
eerstvolgende Floriade zal worden georganiseerd. Dit alles maakt het voor
Almere uiterst interessant een Floriade op haar grondgebied te organiseren.

Y§I§B_^2_I_iD£
Het Almere-project is na de eerste opwindende jaren in wat rustiger vaarwater
terecht gekomen.
Nadat de 3e woonkern Almere-Buiten zal zijn opgestart, zal de te investeren
energie, ook noodgedwongen, gestoken worden in het opvoeren van de woningproductie. In het jaar 1990 zal Almere hierdoor al aan ruim 83.000 mensen woonruimte bieden en deze maken dan gebruik van de geeigende, lokaal gerichte
voorzieningen. De stedelijke buitenruimte is dan in hoofdzaken gereed met
voorzieningen als lokaal-gerichte infrastructuur, klein- en grootschalig water,
bossen en landbouwgebieden. Door deze ontwikkeling zal de aandacht van de

-2-

-2-

buitenwacht voor het Almere-project zich stabiliseren en beperken tot de
technische aandacht die zoal voor groeikernen wordt opgebracht. Alleen de
in gebruik neming van de Almere-spoorlijn zal nog enige kortstondige belangstelling teweeg brengen.
Om te vermijden dat het project in de vooral op kwantitatieve groei gerichte
ontwikkelingsfase blijft steken, is het nodig dat het project tijdig extra
impulsen d.m.v. bijzondere projecten krijgt to'egediend. Hierbij is Almere
als een groeiende, maar ook als een zich differentierende stad gebaat en om
dit te bereiken is hernieuwde belangstelling van de buitenwacht voor het
Almere-project een vereiste.
Blijven zulke impulsen echter uit en blijven de bijzondere mogelijkheden van
het Almere-concept hiermee ongebruikt, dan is het niet ondenkbaar dat ook
gelet op het sombere economische perspectief Almere als stad verdwijnt in de
grauwte van de Nederlandse groeikernen. •
Zulke impulsen vragen echter extra inspanningen die alleen maar kunnen worden
opgebracht wanneer het rendement zinvol is en dit kan worden aangetoond.
Het organiseren van een internationale expositie van het kaliber Floriade op
een daarvoor voor Almere geschikt tijdstip (1992) kan het project zo'n noodzakelijke impuls geven. Hiermee moet het mogelijk zijn de ontwikkeling van
Almere op een hoger plan te brengen. Aan de ene kant door de zeer hoge
attractiewaarde van een Floriade met tijdelijke en ook permanente effecten,
aan de andere kant door de mogelijkheid hiermee blijvende en hoogwaardige
voorzieningen op Almeers grondgebied te realiseren, die boven de locale uitstijgen, in een tijd dat dit wel haast onmogelijk is.
De genoemde effecten en mogelijkheden kunnen als volgt worden geformuleerd:
- Internationale promotie Almere, Flevopolders, Holland, met een positieve
weerslag op:
o toerisme
o centrumfunctie Almere binnen de regio Amsterdam
o tijdelijke en permanente werkgelegenheid in Almere
o leefbaarheid Almere
o impuls middenstand Almere
o hotelcapaciteit.
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- Mogelijk versnelde realisatie van voor Almere essentiele voorzieningen,
zoals uitbouw hoofdinfrastructuur en extra station/perron (spoorkern ?).
- Het realiseren van een regionaal/lokaal parkgebied van betekenis (concentratiepunt voor landrecreatie) in de stedelijke buitenruimte van
Almere, met tijdelijke en met permanente voorzieningen.
Hierover volgt in de uitwerking van het idee meer.

I5_.__:__;li_: _;_._._!
Op grond van publicaties en gesprekken met betrokkenen is geinventariseerd
wat een Floriade is en hoe deze tot stand komt. Welke opzet en uitgangspunten
aan de Floriade '82 ten grondslag liggen, hoe de organisatie is geregeld,
welke tijdsplanning is gehanteerd en hoe de financiering tot stand kwam.
Deze inventarisatie is opgenomen in de bijlage, een samenvatting volgt hieronder.
De "Floriade" is een internationale tuinbouwtentoonstelling, die eens in de
10 jaar door de Nederlandse Tuinbouwraad in ons land wordt georganiseerd met
als doel het vaderlandse tuinbouwproduct onder internationale aandacht te
brengen. Deze expositie vormt een onderdeel uit de reeks tuinbouwtentoonstellingen die in Europa georganiseerd worden.
Voor organisatie van een Floriade wordt een hiervoor geschikte locatie en dito
organisatie gezocht, wat in de praktijk betekent dat de grotere steden van ons
land om de gunst van de Tuinbouwraad dingen de expositie op hun grondgebied
te mogen organiseren, waarbij een globale opzet en een locatie wordt aangeboden.
Voldoet de locatie aan de gestelde eisen m.b.t. bereikbaarheid en ligging en
is er vertrouwen in de opzet, dan krijgt de betreffende gemeente de organisatie
toegewezen, waarna de voorbereidingen kunnen beginnen.
Na de gunning van de huidige Floriade betekende dit het oprichten van een
Stichting Floriade '82 (rijks- en gemeentelijke overheid en de Tuinbouwraad),
die samen met een organisatiebureau met ervaring op dit gebied en een ontwerpbureau dat door de gemeente tijdelijk werd afgescheiden, gezamelijk de organisatie en de leiding -van de uitvoering van het project dragen. Door de verschillende gemeentelijke diensten werden in verloop van het werk hand en spandiensten
verricht, al of niet verzameld in werkcommissies.
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Door de tijdelijke expositie te koppelen aan reeds voorgenomen permanente
inrichtingsdoelen (ontwerp en uitvoering Gaasperplaspark) bleek het mogelijk
ook andere belanghebbenden dan gemeente en Tuinbouwraad ook financieel te
binden (C.R.M.

en provincie) en konden andere, samenhangende objecten ver-

vroegd worden gerealiseerd (Gaasperdammerweg). De financien werden opgebracht
door de gemeente Amsterdam, C.R.M. en provincie, de inzenders en sponsors en
een deel zal uit de opbrengsten van de expositie worden gefinancierd.
Vanaf het moment van acceptatie van het Amsterdamse voorstel tot aan de opening
van het ca. 60 ha grote tentoonstellingsterrein vergde de organisatie en uitvoering 6 jaar van intensief en geconcentreerd werken, zonder dat er sprake
was van een extra belasting van het bestaande (gemeentelijke) apparaat.

Conclusies
Het project Almere leent zich om meerdere redenen uitstekend voor de Floriade '92.
o De ligging van het Almere-gebied op korte afstand van Amsterdam (aanvullende
voorzieningen), centraal in Nederland en in de noordvleugel van de Randstad
is ideaal te noemen en is direct bereikbaar via de Almere-spoorweg, de A6 en
de aansluitende internationale wegen E8 (Al), E37 (A27) en E35 (A28) naar
resp. Oost-, Zuid- en Noord-Europa.
o De locale situatieve omstandigheden bieden een ideaal basismilieu gevormd
door ca. 15 jaar oude bossen, nog niet ingevulde open ruimten en een optimale
ontwatering en dat op lokaal niveau goed ontsloten is vanuit de dichtbij
gelegen kernen.
o Het Almere-project leent zich voor het in combinatie opzetten van tijdelijke
en permanente bestemmingen/voorzieningen. Een combinatie van de Floriade als
tijdelijke voorziening met als doel realisering van permanente ligt ook hier
voor de hand. Het genuanceerd kiezen van de te combineren inrichtingsdoelen
kan leiden tot het relatief goedkoop realiseren van permanente en hoogwaardige voorzieningen voor Almere en voor de regio.
o Het aldus realiseren van permanente voorzieningen heeft als (te veel onderschat) voordeel dat het permanente gebruik ervan door het tijdelijk maar intensief gebruik van het tentoonstellingsterrein sterk wordt gestimuleerd. Het
Amstelpark (= Floriade '72) trekt jaarlijks nog steeds 1 miljoen bezoekers.
Voor de ontwikkeling van Almere is dit van groot belang.
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o De bestuurlijke situatie anno 1992: met een gemeente Almere, mogelijk een
provincie, de R.IJ.P. en Z.Z.W. (V en W) als belanghebbenden lijkt geschikt
om een dergelijk project zonder extra belasting te kunnen realiseren. Het
lijkt zelfs meer mogelijkheden te hebben, maar of dit zo is zal in sterke
mate afhangen van de taken die de R.IJ.P. op dat moment nog zal vervullen.
Of zelfs de gemeente Amsterdam als belanghebbende voor een Floriade in
Almere kan worden genoteerd, moet niet ondenkbaar worden geacht, omdat
Almere niet alle voorzieningen zal kunnen leveren en Amsterdam vlakbij is.
o Ondanks de ongetwijfeld grote financieringsproblemen voor een dan nog relatief
kleine gemeente Almere lijkt de organisatie van een Floriade voor een nieuwe
stad in een kritieke fase als Almere-1992 uiterst zinvol.
Met aanpassing aan de mogelijkheden en met wilskracht moet de organisatie
mogelijk zijn.
Bovendien, het op internationaal niveau exposeren van een zo typisch
Hollands produkt hoort domweg in een polder plaats te vinden.
Lo cat i__.en_ontwikkel ings doe l_en
De locatiekeuze moet afhangen van de mate waarin de eisen die een Floriade
stelt kunnen samenvallen met de stand van de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van Almere in het jaar 1992 en de wenselijke ontwikkelingsdoelen,
die rond dat tijdstip moeten worden uitgezet.
Omstreeks het jaar 1992 is de ontwikkeling van Almere in de as Almere-Haven/
-Stad/-Buiten en De Vaart tot een zekere afronding gekomen en verplaatsen de
activiteiten zich buiten deze as naar het westen en mogelijk naar het oosten.
De inter-kerngebieden binnen de as, zoals het Middengebied, het Weerwater,
een deel van de Noorderplassen en tussen de Vaarten zijn in deze ontwikkeling
opgenomen en spelen een rol op het niveau van het locale gebruik.
Wijziging van de ontwikkelingsrichting betekent ook dat nu andere delen van
de Buitenruimte, die dan in haar hoofdstructuur gereed is, aan bod komen,
zoals Pampushout/lJmeerkust en het Achtervaartgebied. Deze gebieden nu, die
direct aan de kernen grenzen en op locaal niveau vanuit deze kernen zijn
ontsloten (Almere-Stad - Pampushout), behoren tot de grotere delen van de
Buitenruimte, die ook boven-locale functies kregen toebedacht.
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Het westelijke deel van Almere zal omstreeks het jaar 1990 nadrukkelijk
in het brandpunt van de belangstelling liggen op grond van de ontwikkelingsmogelijkheden, de dan al optimale infrastructuur (A6, SAW), Almere spoorlijn)
en de weinig belovende economische situatie. Om deze redenen zal het Pampushoutgebied (Pampushout - IJmeerkust) dan zowel op locaal niveau in de ontwikkeling van dit deel van Almere worden betrokken, als om de voorgenomen
regionale functie van het gebied als concentratiepunt voor landrecreatie te
effectueren.
Dan doemen de mogelijkheden op om hier door het organiseren van een Floriade
de regionale en door koppeling ook de locale functies verder tot ontwikkeling
te brengen. Door de regionale recreatiefunctie in de planvorming te verbinden
met de locale moet het mogelijk zijn, nu nauwelijks denkbare, maar voor de
verdere ontwikkeling noodzakelijke, hoogwaardige voorzieningen te realiseren,
die het locale gebruik van het Pampushoutgebied zullen stimuleren en intensiveren. Om een dergelijk inrichtingsdoel ook op langere termijn realistisch
te maken, ligt een koppeling voor de hand van de dure openbare (en permanente)
recreatievoorzieningen aan semie-openbare en commerciele (maar tijdelijke)
voorzieningen. De eerste invulling van de laatst genoemde categorie is in feite
de Floriade zelf, die met zijn aangetoonde lange nawerking op het gebruik van
de overblijvende voorzieningen een wezenlijk onderdeel is in deze ontwikkelingsstrategie.
Het tijdelijke Floriade-terrein (50 - 60 ha) zou in het centrum van de
Pampushout uiteindelijk een grootschalig beurs- en manifestatieterrein moeten
achterlaten. Het is een parkachtig terrein met permanente hoogwaardige (overdekte en niet-overdekte) voorzieningen (multi-functionele hal, nutsruimten,
horecavestiging, open buitenruimte), dat direct en kort verbonden is met het
centrum van Almere-Stad, waar zich de aanvullende voorzieningen bevinden
(hotels, station, winkels). De organisatie en vormgeving van het terrein maakt
het mogelijk het in principe permanente openbare karakter tijdelijk tot een
geheel of gedeeltelijk besloten terrein voor commerciele doeleinden om te
vormen.
Zo kan het parkgebied, dat mogelijkheden biedt voor de open recreatiesport
(open recreatiesportpark), tijdelijk op commerciele basis beurzen, congressen,
industriele tentoonstellingen en popconcerten huisvesten, zonder het openbare
gebruik van de overige parkruimte te frustreren.
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Naast de voordelen, die de locatie Pampushout biedt door koppeling van het
ontwikkelingsdoel aan de ruimtelijke en functionele situatie Almere-1992,
zijn er ook een aantal situatieve voordelen van deze locatie boven mogelijk
meer oostelijk gelegen locaties (Achtervaart).
Het centrum van de Pampushout ligt op 2 km van Almere-CS en op ca. 20 km van
het centrum van Amsterdam. Per auto is het potentiele Floriade-terrein direct
via de SAW 1, de A-6 en aansluitende snelwegen bereikbaar vanuit de Randstad
(en verder) en ook de dan al tot Lelystad doorgetrokken Flevospoorlijn bereikt
het gebied tot op korte afstand. De al eerder genoemde locale verbindingen
zorgen voor optimaal locaal vervoer (auto, bus, fiets). Alleen de voorgenomen
aantakking aan SAW 1 ontbreekt (nu) nog.
Doordat er een vrije vaarweg is vanaf de beschermde loswal aan de Oostvaardersdijk (tegenover de Pampushout) tot aan de kade achter Amsterdam-Centraal Station,
is het zelfs mogelijk als extra attractie gedurende het Floriade-jaar een bootdienst te onderhouden tussen het centrum van Amsterdam en de Floriade.
Het Pampushout zelf levert een ideale basis om met aanzienlijk minder inspanning een Floriade op te zetten. De gerealiseerde hoofdstructuur, bestaande
uit locale ontsluiting, boscomplexen (12 - 15 jaar oud), goed ontwaterde open
ruimte, bevaarbare ontwateringskanalen, ligt dan gereed voor invulling. Een
uitermate praktische reden om een Floriade op deze plaats te organiseren.

Het__.lan
Als meest geschikte plaats voor het grootschalige beurs- en tentoonstellingsterrein is het zuidelijke gedeelte van het centrum van de Pampushout, een
terrein met een oppervlakte van ca. 70 ha.
Dit gebied wordt in het noorden begrensd door de centrale ontsluitingsweg,
komend uit Almere-Stad, door de SAW 1 in het oosten en in het zuiden en westen
sluit de nog te maken hoofdontsluitingsweg vanaf SAW 1 het gebied verder af.
Het terrein bestaat uit goed ontwaterde open ruimten, gelegen aan de centrale
ontsluitingsweg, die in zuidelijke richting overgaan in complexen opgaand bos
(1), terwijl in vestelijke richting van een overgang sprake is naar het (nog)
open landbouwgebied van Almere-Pampus (2) langs Oostvaarders- en IJmeerdijk.
Een stelsel van kleinschalig, maar bevaarbaar water doorsnijdt het terrein en
zorgt voor de waterafvoer van de Pampushout. De aanwezige elementen op het
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terrein: open ruimte, bos, water en aansluitend grootschalig bos en landbouwgebied, geplaatst tegenover de aanwezige stad (Almere-Stad) met directe
locale en boven-locale verbindingen, maken het terrein uitermate geschikt voor
een grootschalig commercieel beurs- en tentoonstellingsterrein met gedifferentieerde gebruiksmogelijkheden. Daarnaast maken de openbare toegankelijke en
aansluitende bossen (zuiden) en parkgebieden (noorden), die doorsneden worden
door uit Almere-Stad komende en de SAW 1 passerende fietsverbindingen, het
tentoonstellingsterrein bovendien geschikt voor een gemengde functie van prive
(-toegankelijk) en openbaar (open recreatiesportpark). De ruimtelijke organisatie
van het terrein moet deze mogelijkheden uitbuiten en effectueren.
Overeenkomstig de strategie gaat de planstructuur in eerste instantie uit van
een Floriade op het beschreven terrein, waarna een openbaar toegankelijk parkgebied (regionaal/locaal) met een intensief gebruikskarakter/annex beurs- en
tentoonstellingsterrein zal achterblijven. Randvoorwaarde hierbij is, dat ten
tijde van het Floriade-jaar vooral het noordelijk deel van Pampushouts' centrumgebied in gebruik zal zijn als (eenvoudig) open recreatiesportpark en dat de
bossen ten zuiden dan als extensief wandelgebied voor Almeerders in gebruik
zijn.
Het Floriade-terrein kent twee toegangen met hieraan gekoppelde parkeervoorzieningen. De eerste is bereikbaar via de hoofdontsluitingsweg en SAW 1
en ontvangt bezoekers uit de regio en verder,die per auto of touringcar aankomen. De tweede ligt aan de centrale ontsluitingsweg en nabij de rand van
Almere-Stad en ontvangt zowel bezbekers uit Stad en regio, die met de auto
komen, als die bezoekers, die per spoor op Almere-CS arriveren en met de
stadsbus het Floriade-terrein bereiken.
Tussen beide entrees strekt zich het centrum van het tentoonstellingsterrein
uit, waar zich de overdekte voorzieningen zullen concentreren. Een beheersweg
annex fiets- en voetroute begint en eindigt in de centrumzone en ontsluit het
overige tentoonstellingsterrein, waarin een verdere zonering van in te vullen
activiteiten van centrumgebied naar het bos mogelijk is. Een extra en spectaculaire toegang tot de Floriade is mogelijk door een Floriade-bootverbinding
te onderhouden tussen het centrum van Amsterdam (de Ruyterkade, Amsterdam CS)
en een aaxilegplaats aan de Oostvaardersdijk (ZZW), die in het verlengde ligt
van de centrale ontsluitingsweg en het er langs mee doorgetrokken kanaal. Van
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hieruit kan men per boot/bus/kabelbaan/Floriade-treintje de hoofdingang van
de Floriade bereiken.
Naast de attractiewaarde van een dergelijke verbinding is het belang ervan
vooral dat de stad Amsterdam direct bij de Floriade '92 wordt betrokken. Deze
boottocht met een bezoek aan de Floriade kan worden opgenomen in het zomerexcursieprograrnma van V.V.V.-Amsterdam.
Voor het Floriade-plan betekent dit, dat het landbouwgebied, grenzend aan de
route Haven Oostvaardersdijk - hoofdentree Floriade, bij het tentoonstellingsgebeuren kan worden betrokken door dit tijdelijk als tuinbouwgebied (R.IJ.P.)
in te richten.
Een stijlvollere en meer polder-eigen entree voor de Floriade-bezoeker is dan
nauwelijks denkbaar.
De centrumzone tussen de beide entrees, waar de voorzieningen als tentoonstellingshal, horeca, kiosken, kanovijver en uitzichtsheuvel e.d. tijdens de
Floriade het gebruik van dit deel van de Pampushout zullen bepalen, zal ook
na afloop van de Floriade het centrale deel van het beurs- en tentoonstellingsterrein blijven, zo ook de kern van het open recreatiesportpark.
In de voor de Floriade noodzakelijkerwijs te bouwen overdekte ruimten (tentoonstellingshal e.d.) moeten ook zowel congressen als popconcerten kunnen plaatsvinden, waarbij afhankelijk van de activiteit ook het buitenterrein kan worden
betrokken. Dit houdt in, dat het omliggende terrein of delen ervan gemakkelijk
moeten kunnen worden afgesloten. De waterstructuur maakt dit mogelijk.
Op momenten dat er geen commerciele activiteit is, zal de multi-functionele
hal voor binnensporten moeten kunnen worden gebruikt, binnen het raam van het
open recreatiesportpark, maar ook als extra sporthal voor Almere-Stad.

Almere-Haven, 13 juli 1982
Ruud van den Bosch
Christian Zalm

BIJLAGE

Inventarisatie
De Floriade wordt op initiatief van de NEDERLANDSE TUINBOUWRAAD (Den Haag)
eens in de 10 jaar in ons land georganiseerd binnen het kader van de reeks
internationale tuinbouwtentoonstellingen, die bijna jaarlijks in Europa worden
georganiseerd. Deze organisatie meldt de expositie aan bij de B.I.E. ("Bureau
Internationale du Exposition") te Parijs, die deze op de internationale agenda
plaatst.
De Nederlandse Tuinbouwraad, in dit stuk verder N.T.R. genoemd, vormt de overkoepelende instantie van alle georganiseerde takken van de tuinbouw, zoals:
o Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland
o de Nederlandse Fruittelersorganisatie
o de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur
o de vereniging de Nederlandse Bloemisterij
o de Koninklijke Vereniging voor Eoskoopse Culturen
o de Nederlandse Vereniging voor de Teelt van en de Handel in Tuinbouwzaden
en Champignontelers.
De N.T.R. zoekt en beoordeelt de mogelijke locaties voor een Floriade en maakt
hierbij gebruik van een organisatiebureau. In de praktijk dienen de locaties
zich aan doordat de grote steden zich voor organisatie van deze manifestatie
bij de N.T.R. aanmelden.
De N.T.R. stelt t.a.v. een mogelijke organisatie een aantal eisen op het gebied
van: ontsluiting/bereikbaarheid, oppervlakte overdekt en niet-overdekt terrein,
voorzieningen zoals hotelaccomodatie e.d. en financiering.
Omdat de gemeente Amsterdam uitgebreide ervaring heeft door de organisatie van
meerdere Floriade's is het zinvol de uitgangspunten en opzet, de organisatie,
de tijdsplanning en de financiering van de Floriade '82 te inventariseren.
Uitgangspunten en opzet
In 1976 presenteerde de stad Amsterdam het plan aan de N.T.R. om op een terrein
in de rand van de Bijlmermeer, dat als park moest worden ingericht, opnieuw
een Floriade te organiseren, gesteund door het succes van de laatste ('72) die
Amsterdam toen in het Amstelpark onderbracht. Het terrein van ca. 50 ha,
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gelegen aan de zandwinplaats de Gaasperplas, maakt deel uit van een groter
gebied (140 ha) dat als "groene buffer" meet dienen tussen de zuid-oostrand
van Amsterdam en het weidegebied van Amstelland. Het gebied rond de plas
i6 hierin aangewezen als recreatie-concentratiepunt

. De groene buffer, en

dus ook het terrein waarop de tijdelijke Floriade, wordt ontwikkeld door de
INTERGEMEENTELIJKE STICHTING GROENGEBIED AMSTELLAND (gemeente Amsterdam,
Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen) in nauw overleg met C.R.M. en de PROVINCIE
NOORD-HOLLAND. Een van de deelplannen hierin is de Gaasperplas waarin het
Gaasperplaspark (= Floriade) als objectplan is opgenomen. Belangrijk hierbij
is, dat de regionale betekenis van het deelplan (incl. Floriade-terrein) er
toe leidt dat zowel C.R.M. als de provincie, ook financieel, betrokken zijn
bij de planvorming van het Floriade-terrein als voorloper van het uiteindelijke Gaasperplaspark. Door C.R.M. is dan ook i.v.m. de organisatie van de
Floriade een extra financiele bijdrage geleverd boven de normale en al toegekende voor realisering van een regionaal park.
De N.T.R. accepteerde het aanbod van de gemeente Amsterdam, vooral op grond
van "het plan in hoofdlijnen" (ruimtelijke voorstudie), de bereikbaarheid
(Gaasperdammerweg, metro) en op grond van de faciliteiten die de stad
Amsterdam te bieden heeft.
De organisatie
Na de toewijzing werd de STICHTING INTERNATIONALE TUINBOUWTENTOONSTELLING 1982
opgericht met een Algemeen en een Dagelijks Bestuur, waarin vertegenwoordigers
van RIJKS- EN GEMEENTELIJKE OVERHEID en de TUINBOUWRAAD zijn opgenomen.
Deze STICHTING, het ORGANISATIEBURO VAN OOSTROM B.V. (N.T.R.) en het ONTWERPBURO dat beschikbaar werd gesteld door de gemeente Amsterdam waren gezamelijk
verantwoordelijk voor realisatie van de Floriade, de Stichting exploiteert de
tentoonstelling.
Op uitvoeringsniveau leverden diverse gemeentelijke diensten in WERKCOMMISSIES
hun bijdrage aan de technische realisatie.

^a. Structuurplan, 1959
b. Voorstudie integraal basisplan voor de recreatie, 1972 Stichting
Groengebied Amstelland.
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Na beeindiging van de expositie volgt de liquidatie van de Stichting en
wordt het terrein met een deel van de voorzieningen aan de gemeente Amsterdam
overgedragen en zal het terrein als Gaasperplaspark onderdeel zijn van het
regionale park Gaasperplas.
De tijdsplanning
In de tijd geplaatst ziet het Floriade-project er aldus uit:
1972 - Floriade Amstelpark
1976 - presentatie plan Floriade '82 in Gaasperplaspark
1976 - acceptatie plan door Nederlandse Tuinbouwraad
1976 - begin oprichting Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling '82
en start werkzaamheden
1982 - afronding werkzaamheden en opening Floriade op 8 april en sluiting
Floriade op 10 oktober
Volgt liquidatie van de Stichting en overdracht Gaasperplaspark.
De financiering
Omdat er ook wat de financiering betreft mogelijke paralellen te trekken zijn
met een Floriade in het dan gemeentelijk gebied Almere, eventueel gelegen in
een provincie, is het goed een zo helder mogelijk beeld te schetsen van de
wijze van financiering en de actuele getallen die hierbij horen.
In hoofdzaak zijn er vier financieringsbronnen waaruit het gehele Floriadegebeuren '82 kon worden bekostigd:
- gemeentelijk krediet t.b.v. aanleg Gaasperplaspark
- gemeentelijk meerkostenkrediet (beschikbaar gesteld met het oog op inpassing
tentoonstelling in basispark)
- werkkapitaal Stichting Floriade '82
- bijdragen tuinbouwinstanties, inzenders en derden in de vorm van sponsoring.
Hier horen eigenlijk ook nog bij C.R.M. en de provincie Noord-Holland als
subsidiegevers voor realisering regionaalpark Gaasperplas.
Zoals al eerder werd beschreven wordt de tuinbouwtentoonstelling gezien als
tijdelijke vulling van een deel van een groter parkgebied dat toch al gerealiseerd moest worden. In financieringstermen betekent dit dat het Floriadegebeuren als meer-kosten op de ontwikkelingskosten van een "normaal" park
moet worden opgeteld.
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Aanvankelijke kredieten normaal park Gaasperplas (125 ha)
o Gemeente Amsterdam (8 juni 1977)

/

25,5 miljoen

o eerder krediet t.b.v. recreatieve inrichting Zuid-Bijlmer

-

3,5 miljoen

/

29,0 miljoen

Om de kosten tijdens het ontwerp- en aanlegproces te kunnen
sturen, werd een 2-jaarlijkse Herbegroting gemaakt op basis
van de nieuwste gegevens.
In de laatste (1 januari 1981) werd het bovenstaande totaalbedrag bijgesteld tot:

/

37,0 miljoen

Hiervan was bestemd voor het noordelijke parkdeel
(= Floriade-terrein)

/ 22,0 miljoen

o Apart hiervan was een krediet opgenomen voor het realiseren
van een waterspeelplaats die in eerdere plannen als zwembad (I)
was opgevoerd:

/

4,0 miljoen

/

8,0 miljoen

/

4,5 miljoen

/

3,5 miljoen

Dit object werd overigens wel in het Floriade-terrein
opgenomen.
o Subsidie C.R.M. en provincie Noord-Holland voor de aanlegkosten van het park en van de waterspeelplaats:
o Kosten grondwerving:
Subsidie C.R.M. en provincie

Meerkosten Floriade (door extra voorzieningen als tijdelijke parkeerplaats,
planten van grote bomen op grote schaal e.d.)
o meerkostenkrediet gemeente / 8 miljoen (8 juni 1977),
bijgesteld (1 januari 1981) tot

/

13,0 miljoen

/

9,6 miljoen

Aparte financiering tentoonstellingsgebeuren (hal, kassen,
publiciteit e.d.)
o werkkapitaal voor de Stichting Floriade '82, beschikbaar
gesteld door de gemeente Amsterdam:
Dit kapitaal moet na afloop worden terugbetaald.
Bij batig saldo tot een maximum: 50% gemeente, 50% N.T.R..
Winst naar gemeente. Bij verlies een zelfde regeling.
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- Sponsoring
De inzendingen zijn voor eigen rekening van de inzenders. Daarnaast is
door diverse tuinbouwinstanties, betrokken aannemers en bedrijven gesponsord tot een geschat bedrag van:

/ 15 to / 20 miljoen

Wanneer alle genoemde, op de realisatie van tentoonstelling en de aanleg
van het gehele terrein betrekking hebbende kosten worden opgeteld luidt
de eindscore: / 65 miljoen.
Een deel hiervan wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de tentoonstelling.
Bij deze eindscore zijn niet gerekend de wel genoemde wervingskosten van het
terrein en het budget voor het terreinonderhoud tijdens de tentoonstelling
(/ 6 miljoen), die voor rekening van de gemeente komt.
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Besluit:

Blijkens telefonische mededeling van de Tuinbouwraad is niet te verwachten dat Almere
als kandidaat voor de Floriade verder een rol zal spelen.
Deze manifestatie zal zich, naar het zich laat aanzien, in Amsterdam, Den Haag of een
andere grote stad afspelen. Over een en ander komt nog een nader gesprek, o.a. met
de KMTP in Almere.
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

voor vervolg inlegvel gebruiken

gemeente almere
Aan: Dhr. Licher,
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_, \l j

(5

Onderwerp: "Floriade-rappor
Samenvattend kommentaar

Almere, 17 april 1984.

1. Als basis een redelijk stuk voor presentatie.
2. Voor zo ver nodig gegevens aktualiseren, b.v.
- bevolkingsontwikkeling/woningbouw
- struktuurplan Almere
3. Wellicht iets minder nadrukkelijk naar voren laten komen dat Almere bij
de gratie van de Floriade kan overleven (te afhankelijke opstelling maakt men later gebruik van).
4. Andere grootschalige projekten meenemen, o.a. Waterwonderland (in relatie
met andere atrakties in Flevoland), alsmede sportstadion.
5. De gehele redaktie meer populair/leesbaarder maken en lay-out (waaronder
kaartmateriaal) verbeteren.
6. Het tematische aspekt (wat biedt Flevoland op landbouwgebied in het
algemeen en tuinbouwgebied in het bijzonder) dient te worden opgenomen
en vraagt om sterke aksentuering.

Expositiehal
- Een dergelijke hal vormt een wezenlijk bestanddeel voor het expositiegebeuren
en derhalve moet een dergelijke hal-er komen.
- Twee uitgangspunten moeten als basis worden genomen:
a. de tuinbouwtentoonstelling draagt een permanent karakter, in dat
geval moet de hal geheel toegeschreven worden naar deze funktie
(m.a.w. een blijvende akkommodatie voor de tuinbouwtentoonstelling).
evt. incidenteel gebruik voor andere aktiviteiten.
b. de hal krijgt, na de tuinbouwtentoonstelling, een andere bestemming.
De vraag doet zich voor of die bestemming al aangegeven kan worden.
Het rapport doet in dat verband enkele suggesties, doch daarin zit
onvoldoende hardheid om een dergelijke hal voldoende te kunnen verantwoorden voor gemeentelijke exploitatie.
De vraag is tevens, wat zullen de typische funkties van het Floriadeterrein zijn/worden, na afloop van de expositie.
Wellicht dat de hal daarin mede een plaats kan krijgen.

Kortom:
1. Een expositiehal (al of niet met een permanent karakter) moet er komen
en moet derhalve meegenomen worden in het inrichtingsplan.
2. Uiteindelijke bestemming is afhankelijk van bepaalde, thans nog niet
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te voorziene, omstandigheden, doch die bestemming zal zeker worden
gevonden, waarbij een kommerciele bestemming ook niet mag worden
uitgesloten.

direktie W.Z.

W. v.d. Velde.
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1. In aansluiting op eerder mondeling overleg, de Nederlandse Tuinbouwraad nog eens op Almere attenderen
(toezending bijgevoegde brochure).
2. De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Tuinbouwraad informeren.
3. Hiervan mededeling doen aan commissie voor stadsontwikkeling ca via-terinzagelegging stukken.
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'omschrijving: Nota d.d. 13 j u l i 1984 van de dir. SVG oyer Ploriade te Almere.

Besluit:

a. In aansluiting op eerder mondeling overleg, de Nederlandse Tuinbouwraad nog eens
op Almere attenderen.
b. De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Tuinbouwraad informeren.
c. Hiervan mededeling doen aan commissie voor stadsontwikkeling c.a. via ter inzage
legging van de stukken.

_

!
5

-

ai

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Begin dit jaar (brief d.d. 8 februari 1984. 2394-SVG/SO)
heeft het college van B&W Almere per brief aan de Nederlandse
Tuinbouwraad kandidaat gesteld voor de Floriade in 1992. In
antwoord hierop kwam de telefonische mededeling van de secretaris van deze Raad, dat Almere niet voorop lag in de rij
der kandidaten. Naar bekend heeft Amsterdam het gebied van de
Overbrakers Polders in Amsterdam-West aangemeld. Hiermee gooit
men in Amsterdam hoge ogen gelet op de Amsterdamse ervaring
met deze manifestaties, de bereidheid van het gemeentebestuur
om technisch en financieel in te springen, maar niet in de
laatste plaats vanwege de accommodatie. Deze namelijk wordt
gevormd door de gronden tussen de spoorlijn naar Haarlem en
Zaandam en bevat als aantrekkelijke kern het oude Westerpark,
een rustiek overblijfsel van de agrarische gronden, enkele
bedrijfsgebouwen van de voormalige westelijke gasfabriek. Ons
is bekend dat de gemeente Amsterdam er veel aan is gelegen in
deze zeer dicht bevolkte buurt (Staatslieden, Bos en Lommer,
Spaarndammer) een verbetering van de rekreatie mogelijkheden
op deze plaats tot stand te brengen. De achtergrond hiervan
is gelegen in een nog niet zo lang verstreken verleden waarin
dit gebied onderwerp is geweest van overleg tussen gemeentebestuur en betrokken buurtorganisaties.
Om de mogelijkheden in Almere goed te kunnen belichten
, in
weerwil van de eerdere negatieve telefonische berichtgeving '
heeft op 11 mei j.l. overleg plaats-gehad tussen een delegatie van de Raad en de gemeente Almere o.l.v. wethouder Bos.
In dit gesprek is toegelicht dat Almere een geheel eigen
sfeer oproept t.a.v. een mogelijke Floriade 1992, met een
lokatie die vele aanknopingspunten biedt voor een bijzonder
thema. Afgesproken werd dat een ambtelijk rapport inzake de
mogelijkheden zou worden samengesteld uit de verstrekte toelichtingen en dat dit rapport aan de Tuinbouwraad onderhands
ter beschikking gesteld zou worden.
Volgens deze afspraak is op 18 mei het rapport ter hand gesteld van de sekretaris van de Raad, de heer A. de Groot.
Inmiddels zijn twee maanden verstreken en het verdient aanbeveling de Raad nog eens op Almere te attenderen. Dit kan op
eenvoudige wijze geschieden door het rapport nu nog eens
officieel in meerdereexemplaren aan de Raad aan te bieden,
ditmaal met een kort begeleidend schrijven van het college
van B&W.
...

(

voor vervolg inlegvel gebruiken

commissie voor: s t a d s o n t w i k k e l i n g c . a .
datum
: 27 augustus 1984

f-_£^*CU?6_

fe-

Q-£tm,1JL

Advies: Stukken voor k e n n i s g e v i n g aangenomen.
Voorts neemt de commissie kennis van de mededeling van de voorztter, dat
de Ned. Tuinbouwraad bij brief d.d. 22-8-'84 de gemeente heeft medegedeeld
alsnog af te zien van de locatie Almere.
De desbetreffende brief zal ter inzage gelegd worden voor de commissie.

advies SVG: cf. afspraak, brief d.d. 22-8-j_84 van Ned. Tuinbouwraad
SO ter inzage leggen.
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Geachte mevrouw,

PL__
In aansluiting op de contacten, die wij met u over de mogelijke realisering van de Floriade 1992 in Almere hebben gehad, ontvangt u bijgevoegd
ter informatie onze brief van heden, gericht aan de Nederlandse Tuinbouwraad te 's-Gravenhage.
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Geachte raad,
Op 8 februari 1984 heeft ons college zich per brief tot uw raad gericht
met het verzoek de Floriade 1992 in Almere tot stand te brengen.
Op 11 mei 1984 heeft dienaangaande overleg plaatsgehad tussen een delegatie uit uw raad en een vertegenwoordiger van onze gemeente, de heer
D. Bos, wethouder openbare werken.
Bij die gelegenheid is een uitvoerige toelichting verstrekt op de kandidatuur van Almere en de rol van onze gemeente bij lokatie, organisatie
en aanpak daarvan op basis van het door ons naar vorengebrachte thema:
"Tuinbouw 2000".
Afsproken werd, dat de verstrekte informatie in een rapportage zou worden samengevat, welke inmiddels op 18 mei 1984 aan uw secretaris is
overhandigd. Het belang van de zaak brengt ons ertoe u het bedoelde rapport thans, in vijftienvoud, toe te zenden.
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Geacht college,
Van U mochten wij ontvangen een afschrift van uw brief
aan de Nederlandse Tuinbouwraad te 's-Gravenhage d.d. 2 augustus
1984, 12983 SVG/SO.
In deze brief wordt melding gemaakt van het rapport "Tuinbouw
2000".
Wij achten het wenselijk dat de bestuursleden van onze afdeling
over dit rapport beschikken.
In verband hiermede verzoeken wij U ons enkele exemplaren daarvan
toe te zenden.
Voor Uw medewerking in deze zeggen wij XT bij voorbaat onze dank.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van de K.M.T.P.
afd. Almere,

/>

.^••' 7
L. Jonker - v.d. Meiden,
Muidergouw 17»
1351 EB. Almere.
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Edelachtbare heren,
Namens het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad richt ik
mij hiermede met het volgende tot u.
Uw schrijven d.d. 8 februari j.l., waarin u verzocht de
Floriade 199 2 binnen de grenzen uwer gemeente te doen plaatshebben, was onderwerp van bespreking in de vergadering van
ons bestuur.
}>

Naar aanleiding daarvan kan ik u mededelen dat uw suggestie
inderdaad een aantal aantrekkelijke aspecten heeft.
Een zwaarwegend punt voor het welslagen van de Floriade is
echter de onmiddellijke nabijheid van een der grotere Nederlandse steden, zowel vanwege het internationale karakter der
tentoonstelling als vanwege verkeers-, congres-, logies-,
restaurant- en vele andere voorzieningen.
Aangezien aan deze voorwaarden door uw gemeente niet wordt
voldaan, zien wij af van verdere overwegingen om de Floriade
in uw gemeente te houden.
Gaarne vertrouwende dat u begrip voor ons
hebben, teken ik,
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's-Gravenhage, 22 augUStUS 1984,

Edelachtbare heren,
Namens het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad richt ik
mij hiermede met het volgende tot u.
Uw schrijven d.d. 8 februari j.l., waarin u verzocht de
Floriade 1992 binnen de grenzen uwer gemeente te doen plaatshebben, was onderwerp van bespreking in de vergadering van
ons bestuur.

— * >

Naar aanleiding daarvan kan ik u mededelen dat uw suggestie
inderdaad een aantal aantrekkelijke aspecten heeft.
Een zwaarwegend punt voor het welslagen van de Floriade is
echter de onmiddellijke nabijheid van een der grotere Nederlandse steden, zowel vanwege het internationale karakter der
tentoonstelling als vanwege verkeers-, congres-, logies-,
restaurant- en vele andere voorzieningen.
Aangezien aan deze voorwaarden door uw gemeente niet wordt
voldaan, zien wij af van verdere overwegingen om de Floriade
in uw gemeente te houden.
Gaarne vertrouwende dat u begrip voor ons standpunt zult
hebben, teken ik,
hoogachtend,
\
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Geacht bestuur,
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Van uw brief d.d. 22 augustus 1984 hebben wij kennis genomen. Wij betreuren het dat onze gemeente, uitgaande van de thans gegeven situatie,
niet kan voldoen aan de door u gestelde criteria.
Wij menen dat Almere in het jaar dat de Floriade zal worden gehouden,
zodanige voorzieningen zal hebben, dat zij een goede gastvrouw zou kunnen zijn. Daarom verklaren wij ons gaarne bereid om, wanneer u - wegens
onvoorziene omstandigheden - op uw vermeld besluit zou moeten terugkomen, de Floriade 1992 alsnog binnen de grenzen van onze gemeente te ontvangen.
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