Flevo Campus, wetenschappelijke praktijkwerkplaats voor voedselinnovaties
van start

Op dinsdag 10 januari geven de gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Hogeschool
Aeres en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) het startsein
voor de wetenschappelijke praktijkwerkplaats Flevo Campus in Almere.
Bedrijven en kennisinstellingen de stad laten gebruiken als onderzoeks- en experimenteerruimte; dat
is de mogelijkheid die de gemeente Almere, de provincie Flevoland en Aeres Hogelschool en het AMS
willen bieden met de Flevo Campus. De Flevo Campus moet dé plek worden waar overheden,
bedrijven en kennisinstellingen kunnen investeren in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs. Almere wil het Living Lab (wetenschappelijke praktijkwerkplaats) zijn waarin partners uit
het onderwijs, het bedrijfsleven, bewoners en ondernemers zoeken naar oplossingen voor mondiale
vraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid in steden.

Startsein
Het startsein voor de Flevo Campus wordt gegeven door:
René Peeters - wethouder Jeugd, Maatschappelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Sport, gemeente
Almere,
Jan-Nico Appelman – Gedeputeerde Economische Zaken en Onderrwijs, provincie Flevoland,
Joep Houterman - vice-voorzitter College van Bestuur Aeres Hogeschool,
Henk Wolfert - , Programme Manager Research, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan
Solutions (AMS).
Lokaal voedsel
De feestelijke opening van de Flevo Campus op dinsdag 10 januari begint met een bijeenkomst over
‘ondernemen met lokaal voedsel’. Almeerse ondernemers vertellen wat zij doen om lokaal
geproduceerd voedsel bij de consument te krijgen. Daarna gaan ze het gesprek aan met de
aanwezigen over vragen als: Hoe kunnen we nog beter samenwerken, nog meer van dit soort
initiatieven laten ontstaan en de consumptie van lokaal geproduceerd voedsel vergroten?

Flevoland en Almere zijn bij uitstek de plek voor ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en
voedsel. Provincie en stad bieden met het schoonste water en het meest vruchtbare land de juiste
condities voor de agrofood sector. Deze sector zorgt voor de primaire productie van akkerbouw-,
tuinbouw-, veehouderij- en visserijproducten. Almere heeft een unieke ligging in een metropoolregio
van 1,2 miljoen inwoners; het agrarisch gebied in de provincie exporteert voor € 2,5 miljard aan open
teeltproducten op de wereldmarkt.
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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’.

