
    
     

   

 

 

     
  

   

21 oktober 2020 

Onthulling naam en bijzonder 

gevelontwerp woontoren Floriade-

terrein  

Woontoren Flores met bijzonder gevelkunstwerk beeldbepalend 

voor Floriade Expo 2022 en de toekomstige stadswijk Hortus 

Floriade Expo 2022, gemeente Almere en de ontwikkelcombinatie Amvest – 

Dura Vermeer, onthullen vandaag de naam en het ontwerp van de woontoren bij 

Floriade. De woontoren krijgt de naam ‘Flores’ en een bijzonder 

gevelkunstwerk waarbij het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 

artistiek is vertaald. Het kunstwerk is ontworpen 

door MVRDV, Arttenders en kunstenares Alex Verhaest. De eyecatcher vervult 

tijdens Floriade Expo 2022 diverse commerciële functies om daarna op 

duurzame wijze omgebouwd te worden tot een woontoren met 80 

appartementen.   

 

   

 



  

Woontoren Flores met bijzonder gevelkunstwerk beeldbepalend voor Floriade Expo 

2022 en de toekomstige stadswijk Hortus 

 

De toren, naar het ontwerp van Klunder Architecten, weerspiegelt de bomen-, 

planten- en bloemencollectie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die tussen april en 

oktober 2022 in Almere wordt gehouden. In de compositie zijn 1.800 planten en 

bomen verwerkt, waarbij het beplantingsplan van het arboretum de basis vormt voor 

deze ‘verticale samenvatting’. Daarbij geldt: hoe kleiner het beeld van de plant, hoe 

verder weg deze in het arboretum te vinden is.  

 

Woontoren Flores 

Flores ligt in het hart van het Floriade-terrein aan het centrale plein. De toren zal door 

de nationale en internationale deelnemers gebruikt worden tijdens de Expo en na 

2022 onderdeel blijven van de groene stadswijk Hortus. Zo krijgt de topverdieping van 



de woontoren tijdens de Expo een restaurant en een uitkijkfunctie. In de commerciële 

ruimte op de begane grond komt daghoreca, retail, EHBO-punt en de appartementen 

worden ingezet voor logies en vergaderzalen voor (internationale) deelnemers 

aan Floriade.  

 

De duurzame en hoogwaardig afgewerkte woontoren is 43,5 meter hoog en bestaat 

na Floriade uit 80 huurappartementen (waarvan 60 in het middensegment) en een 

commerciële ruimte op de begane grond. Het Amvest Residential Core Fund wordt 

eigenaar van dit woongebouw, dat wordt aangesloten 

op het innovatieve energiesysteem (Smart Thermal Grid) voor de warmte- 

en koudevoorziening.   

 

Kijk op www.hortus.nl/flores voor meer beelden en een film waarin diverse betrokkenen 

een toelichting geven op de ontwikkeling van woontoren Flores.   

  

Icoon  

De woontoren vormt het canvas voor het unieke gevelkunstwerk, een creatie van 

MVRDV, Arttenders en de Vlaamse kunstenares Alex Verhaest. Hiervoor zijn 

honderden beelden uit databanken en universiteitsbibliotheken gebruikt. Het 

arboretum, de alfabetische planten- en bomencollectie van de botanische namen over 

het gehele gebied: van Acer in het noordwesten (Utopia) tot Zizyphus in het 

zuidoosten (De Steiger), is hiervoor artistiek vertaald naar de gevel.    

Het gevelkunstwerk dat het toegepaste arboretum in een levendig en kleurrijk 

panorama weergeeft, maakt de woontoren tot een icoon voor Almere. Voor de gevel 

wordt een bijzondere productietechniek toegepast door het kunstwerk op een 

glazen façade te printen. Het panoramische werk met de gevel als canvas blijft ook na 

de Expo als eyecatcher behouden. Meer informatie over het gevelkunstwerk is te 

vinden op de interactieve website www.sympoiesis.nl. 

 

Woonwijk Hortus   

De woontoren komt in de nieuwe groene stadswijk Hortus van de gebiedsontwikkeling 

Floriade in Almere en wordt na Floriade Expo 2022 het eerste woongebouw in deze 

aantrekkelijke en duurzame wijk die rijk is aan bomen, planten en bloemen. Hortus 

maakt gebruik van het arboretum dat de kavels omzoomt en de wijk een 

overweldigend groen karakter gaat geven.   

 

 

Over Amvest   

Mensen een fijn thuis geven: dat is de missie van Amvest. Als investment manager én 

ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland wil Amvest bijdragen aan 

goed functionerende, gevarieerde wijken, waar mensen lang en met plezier 

wonen. Amvest Investment Management beheert zo’n 20.000 vrijesector- en sociale 

huurwoningen, ondergebracht in drie portefeuilles: het Amvest Residential Core Fund, 

het Amvest Living & Care Fund en de separate accounts. De komende jaren 
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realiseert Amvest Development rond de 10.000 nieuwe woningen, voornamelijk 

huurwoningen in het middensegment. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture 

van Aegon en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW).   

  

Over Dura Vermeer  

Met circa 1,5 miljard omzet en circa 2.700 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de 

top van de Nederlandse bouwsector. Meer dan twintig zelfstandige 

werkmaatschappijen combineren een sterke regionale verankering met de kennis, 

kracht en middelen van een landelijk opererend bedrijf. Onze kernactiviteiten betreffen 

ontwikkeling en realisatie van bouw- en infrastructurele projecten, onderhoud en 

renovatie. Vaak complexe opgaven, waarbij kwaliteit en veiligheid cruciaal zijn. Onze 

activiteiten zijn gefundeerd op een solide financiële basis en een open en 

betrouwbare stijl van zaken doen. Dat is onze norm en waar onze klanten zich in 

herkennen.  

  

Over Floriade Expo 2020   

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere hét podium voor de 

wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De Nederlandse tuinbouw 

presenteert dan samen met (inter) nationale partners, innovaties en oplossingen voor 

duurzame en leefbare steden. Op het 60 hectare grote terrein staat het thema 

“Growing Green Cities” centraal. Floriade ligt op korte reisafstand van Amsterdam, 

direct aan de A6 met uitzicht op de skyline van Almere.  

 

Voor meer informatie:   

 

Amvest: 

Contactpersoon: Marieke Heringa, Corporate Communicatie Manager   

m: mheringa@amvest.nl  t: 06-11327533  

 

Gemeente Almere: 

Perstelefoon: 06-51002107 

 

Floriade Expo 2022: 

Perstelefoon: 06-82901074 

 

 

 

  

mailto:mheringa@amvest.nl


  

 

Persbericht Onthulling naam gevelontwerp woontoren Floriade-

terrein.pdf  
224.72 KB  

 

Woontoren en gevelkunstwerk Flores.jpg  
55.67 KB  

  
   

 

  

  Annemarie Gerards 

Projectmanager Communicatie 

annemarie.gerards@floriade.com  

+31(0)657412021 
+31(0)368200303 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Floriade Expo 2022 

 
floriade.com 
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