ALMERE HAVEN HEEFT...
ALMERE HAVEN HEEFT...
• Met OV, reistijd Amsterdam centraal ca.
22.000 INWONERS

22.000 inwoners

•
•
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+/- 15 MINUTEN
NAAR ALMERE CENTRUM

+/- 15 minuten
naar Almere Centrum

•

45 minuten
10 wijken
met centraal
elk eenca.eigen karakte
Met •OV, reistijd
Amsterdam
45 minuten
• 9 basisscholen, 1 middelbare school
10 wijken
elk een eigen
karakter
• 1metsporthal,
diverse
sportscholen
9 basisscholen, 1 middelbare school
• Verschillende sporten bij verenigingen
1 sporthal, diverse sportscholen
zoals: voetbal,
kanovaren,
Heel veel mogelijkheden
om paardrijden,
te sporten
windsurfen,
beachvolleybal
en nog
zoals: voetbal,
paardrijden,
kanovaren,
windsurfen,veel
beachvolleybal
en
nog
		
meer.
veel meer
Hét kunstencentrum van Almere met
beeldende kunst, dans, theater, muziek
en film
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Het gastvrije Almere Haven
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Meer info: haven.almere.nl
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winkelcentrum zitten allerlei speciaalzaakjes waar
de eigenaren je kennen van naam en waar ze de
tijd nemen voor een praatje. Hier heb ik thuis het
mooiste uitzicht over het Gooimeer” -NICK
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“Almere Haven is een dorp in de stad. In het
winkelcentrum zitten allerlei speciaalzaakjes waar
de eigenaren je kennen van naam en waar ze de tijd
nemen voor een praatje. Hier in Haven heb ik het
“Almere
Haven over
is een
in de-NICK
stad. In het
mooiste uitzicht
het dorp
Gooimeer”

ALMERE
ALMERE
HavenHAVEN
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HET GASTVRIJE ALMERE HAV

Eenmaal in Almere Haven, nooit meer weg. Dat is al 40 jaar de ongeschreven regel onder eigen
inwoners. Zij noemen zich niet voor niets Havenaren en deze verbintenis is terug te vinden
in het ‘dorpse’ karakter van dit stadsdeel. De ruim opgezette wijken in het groen ogen dorps
Eenmaal in Almere Haven, nooit meer weg. Dat is al 40 jaar de onge
met ontelbare hofjes. Almere is hier begonnen als de ideale en betaalbare woonomgeving voor
inwoners.
Zij noemen
zichHier
nietwoon
voorjeniets
en dezeelkaar
verbint
gezinnen die de ‘drukke
stad’ wilden
ontvluchten.
op eenHavenaren
plek waar inwoners
nog van naam kennen
waar ze karakter
de tijd nemen
praatje. En
je de
leukste haven
heten‘dorpse’
vanvoor
dit een
stadsdeel.
Devind
ruim
opgezette
wijken in
van het Gooimeer om
de hoek.hofjes. Hier is Almere begonnen als de ideale en betaalbar
ontelbare

× hetkaninalmere.nl

gezinnen die de ‘drukke stad’ wilden ontvluchten.
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HAVENKOM
DeDE
havenkom

HORECA
HORECA

Maar Almere Haven is inmiddels ook de plek waar hedendaagse woonwensen
Maar Almere worden.
Haven isIninmiddels
ookLaren
de plek
waar Almeerders
hedendaagseletterlijk
woonwensen
werkelijkheid
de wijk De
bouwen
het huis van
werkelijkheid
worden.
In
de
wijk
De
Laren
bouwen
Almeerders
letterlijk
het kan
huis ook
van
hun dromen, prachtig gelegen aan het Gooimeer. Wonen met Gooise allure
hun
dromen,
prachtig
gelegen
aan
het
Gooimeer.
Wonen
met
Gooise
allure
kan
ook
in Overgooi, waar op zeer ruime kavels grootse villa’s zijn gebouwd.
in Overgooi, waar op zeer ruime kavels grootse villa’s zijn gebouwd.

wonen

In Almere Haven hebben we de gezelligste
De havenkom is de culinaire hotspot met gezellige
haven van het Gooimeer. De havenkom is de
terrassen en leuke restaurants. De keuze aan
culinaire hotspot met gezellige terrassen en leuke
restaurants is groot: van Aziatisch tot Italiaans of
restaurants. De keuze aan restaurants is groot: van
Texels en van grandcafé of pannenkoekenrestaurant
Aziatisch tot Italiaans of Texels en van grandcafé of
tot culinaire hoogstandjes en Michelinsterwaardi
pannenkoekenrestaurant tot culinaire hoogstandjesg.
Vooral in de zomer bruist de havenkom van
en Michelinsterwaardig. Vooral in de zomer bruist
gezelligheid en is de keuze aan heerlijke
de havenkom van gezelligheid en is
de keuze aan
terrassen enorm.
heerlijke terrassen enorm.

ONTSPANNING
ontspanning

Almere Haven is de plek waar hedendaagse
woonwensen werkelijkheid worden. Niet alleen kan
WONEN
je hier een huis kopen of huren maar op een aantal
plekken kun je ook je eigen droomhuis bouwen.
In de wijk De Laren bouwen Almeerders letterlijk
In de wijk De Laren bouwen Almeerders letterlijk
het huis van hun dromen, prachtig gelegen aan
het huis van hun dromen, prachtig gelegen aan
het Gooimeer. Wonen met Gooische allure kan in
het Gooimeer. Wonen met Gooische allure kan in
Overgooi, waar op zeer ruime kavels grootse villa’s
Overgooi, waar op zeer ruime kavels grootse villa’s
zijn gebouwd. De gezellige straatjes in de oudere
zijn gebouwd. De gezellige straatjes in de oudere
wijken creëren het echte dorpsgevoel.
wijken creëren het echte dorpsgevoel.

De bossen in Haven zijn inmiddels prachtig volgroeid.
De bossen in Haven zijn inmiddels prachtig
volgroeid.
Wie houdt van actieve uitjes probeert een van
Wie houdt van actieve uitjes
probeert een van
de mountainbike- skeelerroutes uit. Of start je
de mountainbike- ofof skeelerroutes
uit. Of start je
wandeling bij Het Eksternest en wandel heerlijk door
wandeling bij Het Eksternest en wandel heerlijk door
het Vroege Vogelbos, Kromslootpark en het Beginbos.
het Vroege
Vogelbos, Kromslootpark en het Beginbos.
Na afloop
afloop geniet
geniet jeje bij
bij het
het Eksternest
Eksternestvan
vande
delekkerste
lekkerste
Na
koffie, thee
thee of
of een
een ander
ander drankje
drankje met
metheerlijke
heerlijke
koffie,
huisgemaakte appeltaart
appeltaart ofof speciaal
speciaal belegde
belegdebroodjes.
broodjes.
huisgemaakte

HET EKSTERNEST

Watersportliefhebbers hebben
hebben de
de keuze
keuze uit
uittwee
twee
Watersportliefhebbers
jachthavens. De
De sluis
sluis inin de
de havenkom
havenkom geeft
geeft toegang
toegangtot
tot
jachthavens.
de Lange
Lange Wetering
Wetering en
en de
de Hoge
Hoge Vaart.
Vaart. Het
Het bijzondere
bijzondereisis
de
dat je
je in
in Almere
Almere altijd
altijd vijf
vijf meter
meter onder
onder zeeniveau
zeeniveauvaart
vaart
dat
op
de
bodem
van
de voormalige
voormalige Zuiderzee.
Zuiderzee.
op de bodem van de

SHOPPEN
shoppen
Almere
AlmereHaven
Havenisiseen
eendorp
dorpininde
destad.
stad.InIn het
het
winkelcentrum
winkelcentrumzitten
zittenallerlei
allerleispeciaalzaakjes
speciaalzaakjes waar
waar
dedeeigenaren
eigenarenjejekennen
kennenvan
vannaam
naamen
enwaar
waar ze
ze
dedetijd
tijdnemen
nemenvoor
vooreen
eenpraatje.
praatje.Wil
Wiljejeniet
niet altijd
altijd
winkelen
winkeleninineen
eenXXL
XXLsupermarkt,
supermarkt,maar
maarhoud
houd jeje van
van
kleine
kleinewinkeltjes
winkeltjesdan
dankun
kunjejehier
hierjejehart
hartophalen.
ophalen.

ONDERWIJS
onderwijs
Bijna
Bijna elke
elkewijk
wijkininAlmere
AlmereHaven
Havenheeft
heefteen
een
basisschool.
basisschool.Ook
Ookbijzonder
bijzonderbasisonderwijs
basisonderwijs is
ishier
hiertetevinden,
vinden,zoals
zoalsbijv.
bijv.dede1e1emontessorimontessorischool.
In het
centrum
is een
school. In het
centrum
is ook
eenmiddelbare
middelbare
school:
school: de
de Meergronden.
Meergronden.Op
Opdeze
dezeschool
school
wordt
wordt ook
ook tweetalig
tweetaligonderwijs
onderwijsgegeven.
gegeven.
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