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situatie
Dit plan is deel van de laatste uitbreiding van Almere- 
Stad, genaamd 'Tussen de Vaarten'. Aan de voorzijde 
grenst het aan doorgaand water met brede groene 
taluds. Aan de overzijde ligt de voorzieningenstrook.
gebouw
Het 'lange gebouw' (420m) is onderverdeeld in een vijftal 
gebouwen. De doorsnijdingen zijn zo klein en scherp mo-
gelijk gemaakt. De lichte kromming maakt de lengte van 
het geheel zichtbaar en geeft een mooie begrenzing. Ter 
plaatse van de doorsnijdingen worden de hoeken compo-
sities van zwevende volumes en uitstekende glasachtige 
erkers.  Het gebouw wordt uitgevoerd een donkere bak-
steen die sterk contrasteert met de witte horizontale ko-
zijnstroken.
woningtypes 
In het meest noordelijke deel, het dichtst bij het zorgcen-
trum, bevinden zich de senioren appartementen. Dit 
zijn brede en grote flats (100m2) die voldoen aan het 
'seniorenlabel'.  Op de verdieping worden de apparte-
menten ontsloten via een brede, deels beglaasde galerij 
aan de tuinkant en op de begane grond is er een voor-
deur aan de straat, net als de naastliggende gezinswo-
ningen.  De gezinswoningen geven met de 2,5 laag 
extra gebruiksmogelijkheden. In de gevel zijn verschillen-
de invullingen en uitbreidingen. De hoekwoningen zijn 
alle verschillend ontworpen met uitbouwen opzij of glas-
achtige erkers boven ter markering van de hoek.
Meest zuidelijk liggen de jongeren appartementen. 
Deze worden middels een portiek ontsloten. Dit zijn com-
pacte woningen met de voorzieningen in het midden en 
de kamers aan de gevel. 
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94 woningen
Michelangelostraat, Almere

Ymere ( WVA )
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ALMERE, LUNA NOVA
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