
Persuitnodiging 

Hoogste punt Upcyclecentrum Almere Haven  
 
Op woensdag 19 juli om 15:30 uur is de viering van het hoogste punt in de bouw van het 
Upcyclecentrum aan de Steiger in Almere Haven.  
 
Het Upcyclecentrum in Almere Haven, aan de rand van het toekomstige Floriadeterrein, is op veel 
manieren bijzonder. Het lijkt op een overdekt winkelcentrum waar Almeerders straks hun afval 
aanbieden op een ruim en overdekt perron. Er komen ook ruimtes in het gebouw 
waar kleine, startende ondernemers ter plekke ingezameld oude of afgedankte goederen in nieuwe 
producten verwerken. Voor educatie en innovatie wordt ook een speciale ruimte in het gebouw 
ingericht. 
 
Zelfs de bouw is ‘upcycling’; het nieuwe centrum komt tot stand met hergebruik van onder andere 
sloopmateriaal van het zwembad, de sporthal en het voormalige recyclingperron uit Almere Haven. 
Het Upcyclecentrum zal naar verwachting in het najaar van 2017 klaar zijn voor gebruik. Tot die tijd 
kunnen Almeerders hun afval aanbieden op de recyclingperrons in Poort en Buiten en de pop-up-
perrons in Haven. 
 
Almere 2.0 en het Upcyclecentrum                                                                                                         
Almere is met haar pioniersgeest altijd op zoek naar vernieuwing. Dat betekent investeren in 
programmalijnen als ‘Energy on Upclycing’ waar het Upcyclecentrum deel van uitmaakt. Het Rijk, de 
provincie Flevoland en de gemeente Almere werken aan deze ambitie onder de noemer van het 
programma Almere 2.0. Almere levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van 
‘Nederland Circulair in 2050’. Het Upcyclecentrum levert in dit kader ook een positieve bijdrage aan de 
opgave om in 2020 van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te maken.  
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
U bent van harte welkom op bij de viering van het hoogste punt aanwezig te zijn.  
 
Viering hoogste punt upcyclecentrum 
Woensdag 19 juli 
15:00 tot 16:45 uur  
De Steiger 221 en De Steiger 113, Almere Haven  
 
15.00 uur  Ontvangst bij Stadsreiniging (De Steiger 221) 
15.30 uur  Medewerkers van Stadsreiniging lopen gezamenlijk naar de bouwplaats van het 
Upcyclecentrum 
16.00 uur  Officiële handeling en kort welkomstwoord 
16.15 uur  Rondleiding over bouwplaats (De Steiger 113) 
16.30 uur  Hapje en drankje  
16.45 uur  Afsluiting feestelijkheden 
 
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met de perstelefoon van de gemeente Almere: 06–
51 00 21 07. Al onze persberichten kunt u ook volgen via Twitter: @almerepers. 
Wilt u geen persberichten van de gemeente Almere meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
pers@almere.nl met de tekst ‘afmelden persberichten’. 
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