
 
WEERWATERBRUG /  VEEL GESTELDE VRAGEN  
 
Waarom een brug? 
Het Weerwater is een unieke plek in Almere waar stad en landschap elkaar midden in het centrum 
raken en waarvan we de potentie nu echt gaan benutten. Hierdoor wordt het een plek waar 
Almeerders, bezoekers en passanten graag komen om te sporten, te recreëren en elkaar te 
ontmoeten.  Rondom het Weerwater wordt de komende jaren een ‘Track’ aangelegd, het 
zogenaamde Rondje Weerwater, om heerlijk te wandelen, hardlopen, skeeleren, enzovoort. Dé plek 
om te recreëren middenin het centrum.  De brug gaat onderdeel uitmaken van het Rondje 
Weerwater en verbindt straks het Lumièrepark met de toekomstige Floriadewijk. 
 
Wat kost de brug?  
Aan deelnemers aan de aanbesteding is een maximumbedrag meegegeven van 5,6 miljoen euro. 
Welke brug het ook wordt, hij mag niet meer dan dat bedrag kosten. Onderdeel van de opdracht 
wordt ook een onderhoudstermijn van 20 jaar. Voor de onderhoudstermijn van 20 jaar wordt 
aanvullend maximaal 0,9 miljoen euro betaald.     
 
Wanneer is de brug klaar? 
De brug moet in december 2020 gereed zijn. 
 
Kan de brug dan direct worden gebruikt?  
De planning van werkzaamheden voor de Floriade wordt nog fijn geslepen. Het exacte moment 
waarop de brug  voor publiek wordt opengesteld moet nog worden bepaald.    
 
Is de publieksstem een advies aan de gemeente of is de publieksstem doorslaggevend?  
De stem van de Almeerders is bepalend. Aan de partij op wiens brug de meeste Almeerders 
stemmen, wordt de opdracht gegund.  Almeerders bepalen dus bij meerderheid van stemmen welke 
brug wordt gebouwd. 
 
Waarom moet ik stemmen met behulp van DigiD?  
De gemeente doorloopt een formele aanbestedingsprocedure waarin geen fouten gemaakt mogen 
worden.  Om ook het stemmen zuiver te laten verlopen is gekozen voor DigiD. Almeerders kunnen zo 
maar één keer stemmen. 
 
Is het zeker dat de winnende brug gerealiseerd wordt?   
Na de uitslag van de publieksstem op 22 oktober geldt nog een bezwaartermijn voor de deelnemers 
die de aanbesteding niet hebben gewonnen.  Pas wanneer eind november de bezwaartermijn is 
verlopen en er geen gegrond bezwaar is ingediend, is 100% zeker dat de brug met de meeste 
stemmen wordt gebouwd. 

Wie zijn de architecten/aannemers:  
Er is in de procedure voor gekozen om niet vooraf bekend te maken wie de deelnemende partijen 
zijn. Na de stemperiode (na 21 oktober) wordt bekendgemaakt welke van welke 
architecten/aannemers de bruggen zijn. 



 
Wat is of wordt de naam van de brug?  
De naam is nog niet bekend. De straatnaamgevingscommissie zal (onder mandaat van burgemeester 
en wethouders) een passende naam geven aan de winnende brug.  
 
Welke uitgangspunten en randvoorwaarden zijn meegegeven aan de partijen?  
Aan de partijen is een ambitiedocument Weerwaterbrug meegegeven waarin het programma van 
eisen is opgenomen. Enkele van de hierin genoemde eisen zijn; een slank en elegant ontwerp, 
inpassing van de vaarroute en  toepassing van de blauwe asfaltloper en het beeldmerk van het 
Rondje Weerwater. Ook is aan partijen gevraagd invulling te geven aan de duurzaamheidsambities 
van Almere, waaronder circulariteit van materialen.   
 
Via een vraagspecificatie zijn verder een groot aantal technische eisen meegegeven. Deze betreffen 
onder meer: 
 
- Een maximale hoogte van 15.00 meter en een doorvaarthoogte van (minimaal) 4,25  meter; 
- De verkeersklasse; de brug moet berekend zijn op passage van een ambulance, politiewagen  of 

duikwagen van de brandweer; 
- De levensduur van de hoofddraagconstructie (minimaal 80 jaar) en de levensduur van 

afzonderlijke onderdelen van de brug. 
 
De gemeente heeft de ontvangen aanbiedingen beoordeeld op de meegeven uitgangspunten en 
randvoorwaarden en de beste twee ter besluitvorming voorgelegd aan de inwoners van Almere. Na 
opdrachtverstrekking ziet de gemeente er op toe dat bij realisatie van de brug wordt voldaan aan alle 
uitgangspunten en randvoorwaarden.   

https://centrum.almere.nl/fileadmin/user_upload/AMBITIEDOCUMENT_WEERWATERBRUG.pdf

