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Feeding the City       
In 2022 organiseert Almere de wereld-
tuinbouwtentoonstelling Floriade, 
een podium voor innovaties op het 
gebied van verstedelijkingsvraagstuk-
ken voor de toekomst. Om tot die 
innovaties te komen wordt momen-
teel gewerkt aan de ontwikkeling 
van een wetenschappelijke prak-
tijkwerkplaats, de Flevo Campus.  

Wereldwijd neemt het besef van urgen-
tie toe om de voedselvoorziening in 
groeiende steden te veranderen en te 

vernieuwen. Deze ontwikkeling willen 
we in Almere koppelen aan de ontwik-
keling van nieuwe onderwijsvormen, 
onder meer in de vorm van de Flevo 
Campus. In deze campus kunnen 
studenten, onderzoekers en bedrijven 
gezamenlijk onderzoek doen en inno-
vaties ontwikkelen die ook in de prak-
tijk in de stad getest kunnen worden. 
 
De plek Almere  
De komst van de wereldtuinbouw-
tentoonstelling Floriade naar Almere 
geeft een flinke impuls aan de door-
ontwikkeling en de groei van de stad. 
Het nieuw te ontwikkelen Floriade 
terrein, Oosterwold aan de oostkant 



groep (scholengroep in het groene 
domein, met onder andere Groenhorst 
MBO en hogeschool CAH Vilentum, 
beide in Almere).
 
De campus 
De ambitie is om toe te werken naar 
Almere als dè plek, waar op nationaal 
en internationaal niveau voedselkennis 
en toepassingen daarvan in de prak-
tijk uitgetest en getoond worden, op 
het Floriadeterrein en in de rest van de 
stad in verbinding met het Flevolandse 
bedrijfsleven en de drie topsectoren 
Life Sciences, AgroFood en Tuinbouw- 
en Uitgangsmaterialen. Door cluster- en 

van de stad en Almere Poort aan de 
westkant, bieden volop ruimte om 
innovaties in de praktijk te testen.  

Voor de nationale en internationa-
le kennissector en voor bedrijven is 
de ligging van Almere ideaal. Almere 
ligt op het snijvlak van de Randstad 
aan de ene kant en het agrarische 
achterland van de Flevopolder aan de 
andere kant. Met luchthaven Schiphol 
in de nabijheid. Aangehaakt zijn reeds 
Amsterdam Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions (samenwer-
kingsverband Wageningen Universiteit, 
TU Delft en MIT Boston) en de AERES 



Zo zijn de zorgtuinen in Almere ontwik-
keld, is de straat van de toekomst gere-
aliseerd en uitgebouwd naar een wijk en 
wordt op meerdere plekken in Almere 
voedsel verbouwd volgens de laatste 
high tech methoden. Aan de onder-
zoeksclusters zijn meerdere nationale en 
internationale universiteiten verbonden. 

Vanuit die kennisclusters wordt ook een 
vertaling gemaakt naar de opleidingen 
en arbeidskansen van scholieren van 
het MBO en HBO, door een verdub-
beling van de instroom van studen-
ten in de voedselopleidingen van o.a. 
AERES Hogeschool en Groenhorst. 
Ook rond deze opleidingen zijn kennis- 
en innovatieclusters ontstaan, door 

kennisvorming worden talenten benut 
en wordt economische spin off gereali-
seerd. Dit wordt tastbaar doordat mini-
maal vier grote onderzoeksclusters in 
Almere onderzoek doen, met betrok-
ken bedrijven en daaruit voortvloeiende 
bedrijvigheid. Almere wordt daarmee 
erkend binnen het topsectoren beleid 
van het Rijk als een belangrijke plek voor 
wetenschappelijk praktijkonderzoek 
en gerelateerde economische spin off 

met als bijzonderheid oplossingen voor 
internationale maatschappelijke voed-
selvraagstukken over de grenzen van 
de drie topsectoren agrifood, health 
en tuinbouw en uitgangsmaterialen.  



de inzet van studenten in praktijk-
gerichte opdrachten en onderzoe-
ken vanuit de Veldacademie en door 
start ups van studenten en starters.  

Tenslotte is er met het Flevolandse 
bedrijfsleven gericht toegewerkt naar 
innovaties, in nauwe samenwerking 
met kennisinstellingen, gefocust op 
de ontwikkelingen van nieuwe bedrijf-
stoepassingen op gebied van voedsel 
in de gehele keten. Deze innovaties 
hebben ervoor gezorgd dat bedrij-
ven uit het binnen- en buitenland ook 

hun plek hebben gevonden in Almere 
en Flevoland en zich daarmee hebben 
aangesloten bij de ontstane clusters. 
 
Start in 2017
Om deze ambitie te realiseren werken 
we in 2017 met de Innovatieklas Food 
en de Veldacademie toe naar een 
verdubbeling van het aantal stage-
plekken van Groenhorst en AERES 
Hogeschool rondom Feeding the City. 
Ook zijn er minimaal drie initiatieven 
vanuit bewoners in onderzoek bij de 
Veldacademie. Het Actieplan Lokaal 



Voedsel Flevoland, gericht op keten-
verkorting, is vertaald in een concrete 
activiteit met minimaal tien Flevolandse 
bedrijven. Er is een start gemaakt met 
de eerste clustervorming rond vier 
specifieke onderwerpen met minimaal 
vier Flevolandse bedrijven of bedrijfs-
kringen, om te komen tot nieuwe inno-
vaties op gebied van voedsel.

Daarnaast zijn er in 2017 minimaal 
vier onderzoekers van AMS Institute 
in Almere geland om onderzoek te 
doen en zijn de eerste pilots voor de 
zorgtuin, de straat van de toekomst 
en city farming gerealiseerd. Dit 
heeft zich geuit in een aantal getes-
te proefopstellingen van de straat 
in de Innovatiewerkplaats en een 
eerste demoruimte van city farming, 
al dan niet op het Floriadeterrein. 
Ook is in 2017 een eerste editie van 
de Summerschool van AMS Institute 
gehouden met minimaal dertig interna-
tionale en nationale studenten en zijn 
er minimaal vijf bijeenkomsten vanuit 

de Flevo Campus georganiseerd, 
waaronder twee Floriade Dialogues. 

Kansen
De Flevo Campus, versterkt door de 
komst van de Floriade als wereldtuin-
bouwtentoonstelling biedt bedrijven en 
kennisinstelling kansen om innovaties 
mogelijk te maken. 
 
Contact
Wilt u meer weten over de Flevo 
Campus in Almere? 

Mail dan naar info@flevocampus.nl


