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Activiteiten

Rolling nature 
De Kemphaan 
Kemphaanlaan 4
zo 12.00-16.00 uur
Het natuurfestival Rolling Nature is gebaseerd op de 
populaire Foodtruck Festivals en laat op interactieve en 
verrassende wijze zien wat Almeerderhout en de Kemp-
haan allemaal te bieden hebben met leuke workshops, 
excursies en vooral veel rrrollende dingen! 

BOT
Demonstraties en kinderactiviteiten 
Von Draisweg 15
za & zo 10.00-17.00 uur
De stichting tot Behoud van Oude Technieken, kortweg 
BOT, zal diverse landbouwmachines in werking demon-
streren. Daarnaast zijn oldtimers te zien, rijdt er een 
treintje en brengen Buurman en Buurman een bezoek.

Wandeling Regenboogbuurt 
Start Regenboogweg 45
za & zo 10.00-15.00 uur, elk heel uur 
Duur: 1,5 uur
Een lokale gids vertelt u alles wat u altijd al wilde we-
ten over de Regenboogbuurt: feiten, leuke weetjes en 
smeuïge anekdotes. 

Oudhollandse Regenboog Spelen 
Siennastraat 215
za & zo 10.00-17.00 uur
Creatief HuiskamerCafé de Regenboog organiseert 
kleurrijke spelletjes en opdrachten voor kinderen. 
Bij een volle spaarkaart is er zelfs een verrassing!

Open Monumentendag Almere

Maak kennis met het cultureel erfgoed van Almere! 
Tijdens Open Monumentendag Almere op 9 en 10 sep-
tember openen 15 bijzondere locaties gratis de deuren 
voor het publiek. Op elke locatie staan vrijwilligers 
voor u klaar om alles te vertellen over de bijzondere 
plekken in deze jonge stad. 

Toegang tot de gebouwen en de activiteiten is gratis 
en aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie 
op www.almere.nl/openmonumentendag.

Let op! 9 en 10 september vindt ook de Challenge 
Amsterdam-Almere plaats. Hierdoor zijn sommige 
wegen afgesloten. Kijk op www.challenge-almere.com 
voor meer informatie.

Centraal informatiepunt

Erfgoedhuis Almere
Baltimoreplein 112
za & zo 10.00-17.00 uur
www.almere.nl/openmonumentendag
In Erfgoedhuis Almere staat het cultureel erfgoed 
van Almere centraal. Tijdens Open Monumentendag 
Almere kunt u hier terecht voor algemene informatie 
over het evenement. 
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De Bivak
Meentweg 2 
za 10.00-13.00 uur, zo 10.00-17.00 uur
www.vtv-waterland.nl 
De eerste bewoners van Almere woonden in tijdelijke 
huizen. De acht huizen werden aangeduid als ‘Het Bivak’ 
en stonden op de plek waar later het centrum van Almere 
Haven zou komen. Dit is het enige overgebleven huis.
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Museumbos
Meesweg in het Cirkelbos 
za & zo 10.00-17.00 uur
www.museumbos.nl
Het museum bestaat uit een aantal landschapsparken, 
de percelen zijn afzonderlijk door steeds andere kunste-
naars vormgegeven. U krijgt een voorproefje op het laatste 
kunstwerk, bestaande uit een uitzichtberg met bovenop het 
monument voor de Peetvaders van Almere.
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Legenda

 Deze locatie is rolstoeltoegankelijk
 
 In dit gebouw kunt u iets eten of drinken 
 kopen
 
 Tip voor kinderen

Woning De Buitenkans
Ambtenaar Dorknoperlaan 37
za & zo 10.00-17.00 uur
www.debuitenkans.nl 
Rond een centrale vijver, midden in het groen, ligt een 
bijzondere verzameling kleurrijke huizen. Rechte lijnen zijn 
hier zelden te bekennen.
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Goede Rede
Kerkgracht 60
za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-14.30 uur
www.goederede.nl
In opdracht van verschillende geloofsgemeenschappen 
in 1979 gebouwd. Het plafond van de grote kerkzaal 
doet denken aan het ruim van een schip. 
De toren is te beklimmen op: za 10.00-12.00 uur en 
14.00-16.00 uur, zo 12.00-14.30 uur
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Buitencentrum Almeerderhout 
De Kemphaan
Kemphaanlaan 4
za & zo 10.00-17.00 uur
www.hetknaagtinalmere.nl
Stadslandgoed De Kemphaan is de plek voor natuurbeleving 
in de groene stad Almere. Staatsbosbeheer verzorgt ieder 
heel uur rondleidingen over het landgoed in de Beverbus, 
vol=vol.
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De Roef
Kerkgracht 2
za & zo 10.00-17.00 uur
Dè ontmoetingsplek in de eerste jaren van Almere. 
Het gebouw functioneerde als kerk, gemeentehuis, 
theater en kroeg tegelijkertijd.

1
Landbouwschuur BOT
Von Draisweg 15
za & zo 10.00-17.00 uur
De voormalige materiaalschuur van de Rijkdsdienst voor 
de IJsselmeerpolders (RIJP) stamt uit de pionierstijd van 
de Zuidelijke IJsselmeerpolders en is gebouwd rond 1971.
Op dit moment is het BOT gevestigd in het gebouw, deze 
stichting zet zich in voor het behoud van oude technieken. 
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Woning Regenboogbuurt
Siennastraat 215
za & zo 10.00-17.00 uur
De huizen in de Regenboogbuurt hebben alle kleuren van de 
regenboog en ook de namen van de straten zijn gekleurd.
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De Groene Kathedraal
Kathedralenpad
za & zo 10.00-17.00 uur
www.landartflevoland.nl  
Kunstenaar Marinus Boezem maakte een groene variant 
van de kathedraal van Reims. 178 populieren vormen 
samen de plattegrond.
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Woonschepen
Escherpad 42
za 10.00-17.00 uur
Aan het Escherpad zijn 20 ligplaatsen voor bewoonde 
historische schepen: er liggen tjalken, aken, klippers, luxe 
motoren en voormalige beurtboten. Zes van deze schepen 
zijn te bezoeken.
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Villa voor een trompettist
Grootzeil  441
za & zo 10.00-17.00 uur
Het woonhuis is een voorbeeld van particulier opdracht-
geverschap en is volgens het cradle-to-cradle principe 
gebouwd. Het ontwerp is geïnspireerd op één van de 
grootste hobby’s van de eigenaar, namelijk trompet spelen.  
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Polderblik
De Realiteit 7
za & zo 10.00-17.00 uur
www. polderblik.nl
Polderblik is een werk van Teun Koolhaas waar aluminium, 
staal, glas, spankabels en hout perfect met elkaar 
in verhouding zijn. De Realiteit werd gebouwd als tijdelijk 
project.
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Huis met tuinhuis
De Fantasie 1 
za & zo 10.00-17.00 uur
Als gevolg van een idieeënprijsvraag in 1982 werd 
De Fantasie gebouwd. Het thema was ‘Ongewoon wonen’. 
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De Trekvogel
Oostvaardersdiep 16
za & zo 10.00-17.00 uur
www.flevolandschap.nl
Dit is het alleroudste gebouw van Almere. Voor de droog-
legging van Zuidelijk Flevoland werden twee eilanden 
aangelegd waar arbeiders gehuisvest werden. Van de 
oorspronkelijke inrichting zijn twee barakken overgebleven 
waar nu het bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ in gevestigd is. 
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Buurthuis De Buitenkans
Ambtenaar Dorknoperlaan 4
za & zo 10.00-17.00 uur
www.debuitenkans.nl 
Het centrale punt van deze bijzondere buurt vormt het 
buurthuis. Dit opvallende bouwwerk is eigendom van de 
omwonenden.
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