
HOW TO HANAMI  
in de Regenboogbuurt 

Tips & Tricks voor bezoekers van  
de Bloesemlanen en het Kersenbloesemfeest Almere 

Wil je de bloesempracht van 850 (!) Japanse Sierkersenbomen graag zelf ervaren of met je vrienden 
komen picknicken zoals de Japanners dat ook doen ? Houd dan rekening met het volgende: 

- De beide bloesemlanen Terracottastraat/Sepiastraat en Siennastraat/Zwavelgeelstraat zijn alle 
dagen van de week voor iedereen toegankelijk; 
- In het weekend is het drukker en doordeweeks rustiger; 
- Kom liefst lopend, met de fiets of met het OV; 
- Er zijn parkeerplaatsen langs de bomenlanen; 
- Er is geen wc of watertappunt aan de bloesemlanen; 
- Ga goed voorbereid op pad en neem een flesje water mee als het warm is; 
- Viervoeters zijn welkom; denkt u als eigenaar wel aan de opruimplicht ? 
- Vriendelijk verzoek namens bewoners en bezoekers: pluk geen bloemen of takken; 
- Vriendelijk verzoek namens bewoners en bezoekers: laat na uw bezoek niets achter; 
- De natuur bepaalt de bloeitijd; de bloeiperiode duurt meestal zo’n 10-14 dagen, afhankelijk van 
het weer en de bloesem. Volg de bloesem alerts op www.facebook.com/kersenbloesemfeestalmere;  

Bereikbaarheid en Toegankelijkheid 

Bereikbaarheid per: 
- Trein: de beide bloesemlanen liggen tussen de stations Almere Buiten of Almere Oostvaarders, elk 
ca. 15 minuten lopen; 
- Bus: M7 Halte Regenboogbuurt Noord en Zuid liggen aan de ene Bloesemlaan, de andere is ca. 5 
minuten lopen; 
- Auto: de Regenboogbuurt heeft een eigen afrit op de snelweg A6, en parkeren is gratis; 
- Fiets: het doorgaande Gerrit Schulte fietspad loopt dwars door de buurt; 
De bloesemlaan Terracottastraat/Sepiastraat is het best toegankelijk voor mensen met een 
beperkte mobiliteit, dankzij het verharde pad onder de bomen. 

Koffie, lunch, diner of borrel ? 

Er zijn meerdere horecagelegenheden langs de Evenaar, aan de noordkant van de bloesemlanen.  

Verder kijken ? 

1. Bezoek ook eens Archeologische Steentijd VINDplaats Zenit en ga terug naar de oudste 
bewoners van Almere. De vindplaats ligt aan het spoor, achter Philadelphia Wonen  
aan de Borneostraat www.vindplaatszenit.nl  

2. Wandel eens een Rondje Regenboogbuurt en laat u verrassen door het  
bijzondere samenspel van kleuren op bebouwing en beplanting.  
De route van ca. 5 km is met bordjes aangegeven. Via QR code bordjes is 
op 20 plaatsen achtergrondinformatie te vinden over de Regenboogbuurt.  
https://regenboogbuurt.nl/wp-content/uploads/2023/01/Rondje-Regenboogbuurt.pdf  

3. Of loop mee met een themarondleiding onder leiding van een gids.  
Laat u verrassen door het bijzondere samenspel van kleuren op  
bebouwing en beplanting www.regenboogbuurt.nl/rondleiding 

Meer weten ? www.facebook.com/kersenbloesemfeestalmere / info@regenboogbuurt.nl  
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