
ALMERE 
PooRt

Door de prachtige ligging van Almere Poort, aan het water en het bos, kun je er verrassend 
wonen. In de duinen, in een herenhuis aan de gracht of juist het vrije gevoel van klein wonen 
in een Tiny House. De keuze is aan jou! Nieuwe wijken zijn in de maak waar groen en gezond 
wonen de standaard is, om te beginnen Zandpoort in Olympiakwartier West. Je kunt in dit 
stadsdeel niet alleen woningen huren en kopen, het is ook de grootste zelfbouwwijk van 
Nederland waar geen huis hetzelfde is. Zo is het Homeruskwartier in Almere Poort bijna volledig 
door de inwoners zelf gebouwd. 

HEt vERRAssEndE ALMERE PooRt

× hetkaninalmere.nl

ALMERE PooRt HEEFt...
12.216 inwoners

5 tot 15 minuten
naar almere Centrum

•	 Met OV, reistijd Amsterdam centraal ca. 
26 minuten, treinstation

•	 Wijken met elk een eigen karakter
•	 8 basisscholen, 4 middelbare scholen, 

waaronder 1 internationale school,         
1 groen georiënteerde school en 1 school 
gericht op kunst en cultuur.

•	 Topsportcentrum met diverse (inter) 
nationale evenementen, 1 zwembad, 
diverse sportscholen

•	 Verschillende sporten bij verenigingen 
zoals: klimmen, waterpolo en nog   
veel meer.
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“In ons complex wonen bijna alleen maar jonge 
gezinnen. Enorm gezellig! Hier in Poort kennen we 
elkaar allemaal en in de zomer komen we regelmatig 
samen. Bijvoorbeeld op ons balkon voor een relaxte 
barbecue. Wij wonen op de bovenste verdieping, 
dus dat kan prima. We kijken aan de ene kant uit 
op het Homeruspark en aan de andere kant op 
het KlokHUIS. Wie heeft nou zo’n uitzicht? En het 
mooiste is, zowel het strand, het bos als het station 
bevinden zich op loopafstand.”  -RoXAnnE Meer info: poort.almere.nl



Naast wooncomfort heeft Almere Poort nog veel meer te bieden. Een unieke 
ligging aan water en bos en alle voorzieningen in de buurt. Zo heeft Almere 
Poort een mooi strand en een prachtige jachthaven die samen een scala aan 
watersportmogelijkheden bieden. Bovendien ligt het stadsdeel tegen de A6 en 
heeft het een eigen NS-station. Zo ben je altijd dicht bij Amsterdam en ’t Gooi.
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wonEn 

Door de prachtige ligging van Almere Poort, aan 
het water en het bos, kun je er verrassend wonen. 
In de duinen, in een herenhuis aan de gracht 
of juist het vrije gevoel van klein wonen in een 
Tiny House. De keuze is aan jou! Nieuwe wijken 
zijn in de maak waar groen en gezond wonen 
de standaard is, om te beginnen Zandpoort in 
Olympiakwartier West. Je kunt in dit stadsdeel niet 
alleen woningen huren en kopen, het is ook de 
grootste zelfbouwwijk van Nederland waar geen 
huis hetzelfde is. Het Homeruskwartier in Almere 
Poort is namelijk bijna volledig door de inwoners 
zelf gebouwd.
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HoRECA 

Heb je zin in een lekkere kop koffie? Dan 
kun je bij Heilig Boontje terecht. Deze leuke 
koffiezaak ligt midden in Almere Poort. Liever 
een kop koffie of lunch op het strand? Ga dan 
naar Poortdok of HarborHouse en dineer met 
uitzicht over het IJmeer. 

sHoPPEn 

In de Homerusmarkt in het Homeruskwartier zijn 
diverse winkels gevestigd waar je terecht kan 
voor bijzondere producten, zoals heerlijke kaas en 
verse vis of vlees. Ook zijn er aan de Europalaan in 
het Europakwartier diverse winkels te vinden, van 
kapper tot kledingzaken. In Almere Poort zijn 
2 supermarkten te vinden.

ondERwijs 

In Almere Poort zijn er acht basisscholen en 
vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Eén 
van deze middelbare scholen is International 
School Almere, waar leerlingen in het Engels 
les krijgen. 

ontsPAnning 

Naast wooncomfort heeft Almere Poort nog 
veel meer te bieden. Een unieke ligging aan 
water en bos en alle voorzieningen in de 
buurt. Zo heeft Almere Poort een mooi strand 
en een prachtige jachthaven die samen een 
scala aan watersportmogelijkheden bieden. Op 
de multifunctionele playground kan je je heerlijk 
uitleven; van tennissen, basketballen of voetballen 
tot bootcampen.

Naast wooncomfort heeft Almere Poort nog veel meer te bieden. Een unieke 
ligging aan water en bos en alle voorzieningen in de buurt. Zo heeft Almere 
Poort een mooi strand en een prachtige jachthaven die samen een scala aan 
watersportmogelijkheden bieden. Bovendien ligt het stadsdeel tegen de A6 en 
heeft het een eigen NS-station. Zo ben je altijd dicht bij Amsterdam en ’t Gooi.
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HORECA 

Heb je zin in een lekkere kop koffie? Dan 
kun je bij Heilig Boontje terecht. Deze leuke 
koffiezaak ligt midden in Almere Poort. Liever 
een kop koffie of lunch op het strand? Ga dan 
naar Poortdok of HarborHouse en diner met 
uitzicht overzicht over het IJmeer. 

SHOPPEN 

In de Homerusmarkt in het Homeruskwartier zijn 
diverse winkels gevestigd waar je terecht kan voor 
bijzondere producten, zoals heerlijke kaas en verse 
vis of vlees. Ook zijn er aan de Europalaan in het 
Europakwartier diverse winkels te vinden, zoals een 
supermarkt, kapper en kledingzaak. 

ONDERWIJS 

In Almere Poort zijn er negen basisscholen 
en vier middelbare scholen. Eén van deze 
middelbare scholen is International School 
Almere, waar leerlingen in het Engels   
les krijgen. 

ONTSPANNING 

Naast wooncomfort heeft Almere Poort nog 
veel meer te bieden. Een unieke ligging aan 
water en bos en alle voorzieningen in de buurt. 
Zo heeft Almere Poort een mooi strand en een 
prachtige jachthaven die samen een scala aan 
watersportmogelijkheden bieden. Bovendien ligt 
het stadsdeel tegen de A6 en heeft het een eigen 
NS-station. Zo ben je altijd dicht bij Amsterdam  
en ’t Gooi. 

POORTDOK

Naast wooncomfort heeft Almere Poort nog veel meer te bieden. Een unieke 
ligging aan water en bos en alle voorzieningen in de buurt. Zo heeft Almere 
Poort een mooi strand en een prachtige jachthaven die samen een scala aan 
watersportmogelijkheden bieden. Bovendien ligt het stadsdeel tegen de A6 en 
heeft het een eigen NS-station. Zo ben je altijd dicht bij Amsterdam en ’t Gooi.
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HORECA 

Heb je zin in een lekkere kop koffie? Dan 
kun je bij Heilig Boontje terecht. Deze leuke 
koffiezaak ligt midden in Almere Poort. Liever 
een kop koffie of lunch op het strand? Ga dan 
naar Poortdok of HarborHouse en diner met 
uitzicht overzicht over het IJmeer. 

SHOPPEN 

In de Homerusmarkt in het Homeruskwartier zijn 
diverse winkels gevestigd waar je terecht kan voor 
bijzondere producten, zoals heerlijke kaas en verse 
vis of vlees. Ook zijn er aan de Europalaan in het 
Europakwartier diverse winkels te vinden, zoals een 
supermarkt, kapper en kledingzaak. 

ONDERWIJS 

In Almere Poort zijn er negen basisscholen 
en vier middelbare scholen. Eén van deze 
middelbare scholen is International School 
Almere, waar leerlingen in het Engels   
les krijgen. 

ONTSPANNING 

Naast wooncomfort heeft Almere Poort nog 
veel meer te bieden. Een unieke ligging aan 
water en bos en alle voorzieningen in de buurt. 
Zo heeft Almere Poort een mooi strand en een 
prachtige jachthaven die samen een scala aan 
watersportmogelijkheden bieden. Bovendien ligt 
het stadsdeel tegen de A6 en heeft het een eigen 
NS-station. Zo ben je altijd dicht bij Amsterdam  
en ’t Gooi. 

POORTDOK

Bovendien ligt het stadsdeel tegen de A6 en 
heeft het een eigen NS-station. Zo ben je 
altijd dicht bij Amsterdam en ’t Gooi. 


