
Factsheet Kunstpaviljoen Almere 
 
Opdrachtgevers: gemeente Almere en provincie Flevoland 
Gekozen ontwerpers: Studio Ossidiana 
Start bouw: medio juni 2021 
Opening: 28 april 2022 (opening Floriade) 
Duur: het paviljoen wordt gebouwd voor een duur van vijf tot tien jaar  
 
Ambitie: nieuw museum voor Almere 
Gemeente Almere en provincie Flevoland hebben de ambitie een nieuw kunstmuseum te ontwikkelen 
in Almere. Hiervan is het kunstpaviljoen de tijdelijk voorloper.  
 

• Doel is een vernieuwend museum te realiseren voor grootschalige multimediale kunst en 
landschapskunst met een dynamische programmering. Een toegankelijk museum, opgericht 
en ingevuld volgens de meest actuele inzichten, dat internationaal aanspreekt en lokaal 
relevant is. Het museum is ‘voor’, ‘met’ en ‘door’ Almere en Flevoland en zet in op 
talentontwikkeling.  
  

• De business case van het nieuwe museum is gebaseerd op 200.000 bezoekers per jaar.  
 

• Het museum zal op basis van een duurzame financieringsmix, zelfstandig functioneren.  
 

• Denise de Boer voert als kwartiermaker de leiding over dit museum.  
 
Beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie bestond uit drie leden namens de uitschrijver; gedeputeerde Michiel 
Rijsberman namens de provincie Flevoland, wethouder Hilde van Garderen namens de gemeente 
Almere en Denise de Boer, kwartiermaker kunstmuseum als vertegenwoordiger van de toekomstige 
gebruiker, stichting Kunstmuseum Flevoland. Zij werden versterkt door vier externe leden: Marc 
Glaudemans (voorzitter beoordelingscommissie en concerndirectie provincie Noord-Brabant en 
voorheen 14 jaar directeur van Fontys Academie van Bouwkunst, Tilburg), Samir Bantal (architect en 
directeur AMO-OMA), Laurie Cluitmans (conservator hedendaagse kunst Centraal Museum Utrecht) 
en Charlotte Thomas (architectuur- en kunsthistoricus, journalist voor o.a. VICE en A-zine).  
 
Andere deelnemers 
Vijf bureaus presenteerden 23 oktober 2020 hun plannen om een experimenteel kunstzinnig 
expositiepaviljoen op het water te realiseren, te weten: Studio Ossidiana, Barend Koolhaas, Veldwerk 
Architecten (Marius Grootveld (NL) en Jantje Engels (DE)), Polylester (Gabiel Lester en Johan van 
Sprundel) en Afarai (Afaina de Jong). 
 
Locatie en afmetingen paviljoen 
Het Kunstpaviljoen is voorzien in het hart van Floriade Expo 2022 en de toekomstige woonwijk Hortus. 
Het gebied wordt doorkruist door een ruimte waterpartij die in directe verbinding staat met het 
Weerwater. Het Kunstpaviljoen komt op het water in de nabijheid van het centrale plein, dat aan de 
belangrijkste hoofdroute ligt tijdens Floriade. The Observatory, oftewel de expositieruimte van het 
paviljoen, beslaat 246 m², The Port 275 m2, en The Stage 60 m2. Het paviljoen is goed toegankelijk 
voor minder validen.  
 
Studio Ossidiana 
Studio Ossidiana is opgericht in 2015 en wordt geleid door de Italiaanse architecten Alessandra Covini 
en Giovanni Bellotti. De projecten van de studio zijn speels, voelbaar en inclusief. Studio Ossidiana is 
gevestigd in Rotterdam en werkt samen met een internationaal team van architecten, ontwerpers en 
onderzoekers, en is lokaal en wereldwijd actief betrokken bij projecten in Nederland, Italië, Turkije en 
de VS. Alessandra Covini studeerde in Milaan en Lissabon en behaalde haar master in Architectuur 
aan de Technische Universiteit in Delft (NL). Alessandra is de winnaar van de Prix de Rome 
Architectuur 2018, de oudste en meest prestigieuze prijs voor architecten onder de 35 jaar in 
Nederland. Giovanni Bellotti studeerde in Venetië en Delft, en behaalde zijn masterdiploma 
Architectuur aan de IUAV Universiteit van Venetië (IT), en een postdoctorale graad aan MIT (VS) in 
Architectuur en Stedenbouw. Giovanni is een Fulbright-fellow en de Miguel Vinciguerra-prijsontvanger. 
 



Programma Almere 2.0 
Almere groeit de komende jaren door naar 350.000 inwoners. Het wordt daarmee, qua inwoneraantal, 
de vijfde stad van Nederland. Vanuit het programma Almere 2.0 werken Rijk, provincie Flevoland en 
gemeente Almere samen aan een gezonde groei van de stad. Speerpunt daarbinnen is het versterken 
van verblijfsplekken voor cultuur en toerisme. Een nieuw museum is daarvoor een sleutelproject. 
 
Om de realisatie van de ambities van Almere 2.0 mogelijk te maken, hebben gemeente, provincie en 
het Rijk het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) in het leven geroepen. Met elkaar maken de 
bestuurders van deze drie overheden afspraken over de bestedingen uit het fonds. Het Kunstpaviljoen 
wordt gefinancierd vanuit het FVA. Meer informatie over het programma Almere 2.0 is te vinden op 
www.almere20.nl  
 
Floriade Expo 2022 
Floriade Expo 2022 is een levend laboratorium. De Nederlandse tuinbouw presenteert, samen met 
nationale organisaties en internationale deelnemers, innovaties en oplossingen voor duurzame en 
leefbare steden. Met inspirerende tentoonstellingen van landen en innovatieve bedrijven uit de 
groensector en daarbuiten. Maar ook met indrukwekkende attracties, kunst en cultuur en met de 
basislaag van een unieke verzameling van bomen, heesters en bloemen in het arboretum. De 7e 
editie van Floriade staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan de urgente 
vraagstukken die samenhangen met mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, 
klimaatverandering en energiewinning. Floriade Expo in Almere opent in het voorjaar van 2022 haar 
deuren.  
 
Woonwijk Hortus 
Het Floriadeterrein wordt doorontwikkeld tot een nieuwe groene stadswijk. In Hortus komen naar 
verwachting 600 woningen en 60 waterwoningen. Voor 30% bestaat de wijk uit sociale huurwoningen 
en betaalbare koopwoningen. Alle laatste informatie over de stadswijk in ontwikkeling is te vinden 
op hortus.nl. 
 

http://www.almere20.nl/
https://www.hortus.nl/

