FLORIADE SPECIAL
Uitgave van Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 B.V.

GEBIEDSONTWIKKELING
Amvest krijgt ontwikkeling Floriadeterrein voorlopig gegund
Het college van B en W heeft de ontwikkeling van het Floriadeterrein voorlopig
gegund aan Amvest Vastgoed BV, die bij
dit project nauw gaat samenwerken met
Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs. De bieding
van Amvest werd als beste van drie
biedingen beoordeeld door een speciale
beoordelingscommissie.
Ambitie en lef
De gemeente is positief verrast door de
bieding van Amvest. Het vastgoedbedrijf
heeft op een aantal punten hogere ambities

laten zien dan de gemeente gevraagd
had, vooral op het vlak van innovaties.
Ook met betrekking tot het realiseren
van vastgoed voorafgaand aan het
evenement in 2022, het mensen duurzaam
aan het werk zetten en het versterken
van de zogeheten Initiatieventafel, de
plek waar initiatieven die op het terrein
willen ontwikkelen beoordeeld worden,
toont Amvest veel ambitie en lef. Amvest
garandeert bovendien resultaat, doet forse
investeringen in energiemaatregelen en
gaat actief meewerken aan vernieuwende
woonvormen en vervoerswijzen.

Definitief ontwikkelingsplan
Door de inbreng van Amvest smelten de
organisatie van evenement en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk nog meer
samen. Mede daarom zal de samenwerking tussen gemeente, Floriade Almere
2022 B.V. en Amvest de komende tijd
nadrukkelijk aandacht krijgen. Samen met
Amvest stelt de gemeente een definitief
ontwikkelingsplan en een ontwikkelingsovereenkomst op. Na goedkeuring
daarvan door de gemeenteraad vindt
definitieve gunning plaats. De planning is
dat dit in september 2018 gaat gebeuren.

CAMPING KAN
BEGINNEN OP
SCHATEILAND

Foto: Andre Prins

Nu de voorzieningenrechter van de
Raad van State het schorsingsverzoek
van het aangepaste bestemmingsplan
Noorderplassen heeft afgewezen, kan
camping Waterhout langzaam maar
zeker beginnen met de voorbereidende
werkzaamheden voor een nieuwe
camping. Deze moet op het
Schateiland komen. Voordat tot kap
van een aantal bomen zal worden

overgegaan, zal eerst nog een
ecologische schouw plaatsvinden
en bewoners geïnformeerd worden.
In november 2018 sluit Waterhout
de poorten van de camping aan het
Weerwater om in april 2019 een start
te maken op de nieuwe locatie. Dan
zal nog niet alles gereed zijn, maar
de eerste campinggasten kunnen dan
wel al verwelkomd worden.
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WERKZAAMHEDEN
Varen rond en wandelen op het Weerwatereiland
Met ingang van 1 juni is er een gat van 4
meter breed aangebracht in de dam die
aan de zuidkant van het Weerwatereiland
ligt. Daardoor is het mogelijk om in juni,
juli en augustus met boten tot maximaal
2,5 meter hoogte te varen rondom het
Weerwatereiland.

Gedurende twee weken ligt er een tijdelijke brug van 1 meter hoog die voor
een stremming zorgt. Dat zijn de weken
25-28 juni en 23-26 juli. In september
komt deze brug er definitief te liggen.
Vanaf september kan tot nader order
niet meer gevaren worden rondom het
Weerwatereiland. Deze situatie duurt
waarschijnlijk tot en met het vaarseizoen
van 2021.
Naast de dam is een wandelbrug aangelegd. Het Weerwatereiland is echter

dan niet toegankelijk, behalve tijdens het
Floriade Festival en tijdens rondleidingen.
Zo zijn er rondleidingen op 4 juli en 1
augustus. Binnenkort komt in deze krant
meer informatie over de rondleidingen in
de zomermaanden. Aanmelden kan via
rondleiding@almere.nl
Vanaf september gaan de werkzaamheden weer verder om het terrein tijdig
gereed te hebben. Dan beginnen ook de
voorbereidingen voor nieuwe beplantingen ten behoeve van het arboretum.

Veel belangstelling
voor rondleidingen
Er is veel belangstelling voor de
rondleidingen op het toekomstige
Floriadeterrein. Talloze aanvragen
krijgen we van organisaties binnen
en buiten Almere in het gebied.
De tweewekelijkse rondleidingen
zitten meestal ook vol. De reacties
zijn vrijwel allemaal positief. “Ik
kan nu al een beetje zien hoe het
gaat worden. En het wordt echt
heel fraai!”

FIETSTOCHT DRUKT KERN VAN DE
FLORIADE UIT
Op 16 juni vindt de eerste editie van
de Floriade Fietstocht plaats. De drie
varianten van de fietstocht drukken uit
waar de Floriade voor staat.

Zo wil de Floriade er nadrukkelijk
voor bewoners en ondernemers
van Almere zijn.
Juist zij moeten profiteren van de komst
van de wereldtuinbouwtentoonstelling.
De tocht van 7 kilometer lang (grofweg
het Rondje Weerwater) doet talloze
ondernemers en instellingen aan die in
de nabijheid van het Weerwater zijn
gevestigd. U kunt profiteren van allerlei
acties die zij aanbieden.

Floriade wil ook als katalysator werken voor talloze groene
initiatieven in de stad.
Daarvoor is een tocht van 25 kilometer
ontwikkeld. De tocht kent 4 stopplaatsen: de Wolunie, de Kemphaan (met
een gratis waterkasteelgebakje bij
restaurant Dubbel-Op; en in de ochtend
kunt u natuurlijk ook heerlijke producten kopen bij de Stadsboerderij), de
kinderboerderij en stadsakker in het

Den Uylpark en de vegetarische eatery
Tea da di Date in het dorp van Almere,
de Nobelhorst. Een afwisselende tocht
die inclusief stops op een stadsfiets in
zo’n drie uur te doen is.
Voor de meer sportieve fietser is er
tot slot ook nog een tocht van 100
kilometer.

Want de Floriade is niet alleen
van Almere, maar ook van de hele
regio.
Voedsel en groen zijn de twee
hoofdthema’s van de Floriade. Daarom
brengen we in deze tocht een bezoek
aan het bedrijf Grow-X, het eerste bedrijf, gevestigd in Amsterdam-Zuidoost,
dat verticale stadslandbouw commercieel exploiteert. Op 16 juni gunt
oprichter John Apesos u een kijkje in
de klimaatcel, het hart van het bedrijf,
en kunt u proeven van lekkernijen, die
bij topchefs in Amsterdam zeer gewild
zijn. Vanuit de stedelijke omgeving
van Amsterdam Zuidoost duikt de tocht
de Gooi en Vechtstreek in, waar u bij
een stop bij het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten in ’s-Graveland

meer te weten kunt komen over al het
fraais dat de Gooi en Vechtstreek, in
het buitenland bekend als Amsterdam
Gardens, te bieden heeft. Na deze
welverdiende stop komt u via de Stichtse
Brug weer terug in Almere bij het eindpunt bij het Floriadepaviljoen aan de
Sturmeyweg. Voor redelijk geoefende
racefietsers moet deze tocht in totaal in
vijf uur te doen zijn.
Overweegt u deel te nemen aan de
tocht van 25 of 100 km? Dan wordt u
verzocht zich vooraf in te schrijven via:
https://floriade-fietstocht25km.eventbrite.nl of https://floriade-tourtocht100km.
eventbrite.nl .

Starten voor de 100 km-tocht kan
tussen 9 en 10 uur. De 25 km-tocht
tussen 10 en 12 uur. De 7 km-tocht
kunt u zowel zaterdag als zondag
doen tussen 10 en 17 uur (za) en
12 en 17 uur (zo).
De routes van de fietstochten van 25
en 100 km zijn te downloaden op
https://floriade.almere.nl. De tocht
van 25 km is bovendien uitgepijld. Dat
geldt NIET voor de 100 km-tocht. Voor
de 7 km-tocht is een aparte kaart
beschikbaar. Deelnemers van de 25
km en 100 km krijgen na afloop
allemaal een goodie-bag en een
medaille.
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16 juni:
Floriade Fietstocht (7, 25 en 100
km, de 7 km is ook te op zondag
17 juni)

16 en 17 juni:
Floriade Festival met activiteiten in
het centrum, Utopia, Weerwatereiland en bij het Floriadepaviljoen
aan de Sturmeyweg
(za: 10 - 17.30; zo: 12 - 17.30 uur)

23 juni:
GROW-festival op Utopia (hele
dag)

DE DIGITALE FLORIADE
Het zien, ruiken en voelen van al het
mooie groen in 2022 bij de Floriade
staat centraal. Maar met de digitale
technologie is tegenwoordig veel meer
mogelijk en is de Floriade al ruim voor
2022 te beleven. Stedenbouwkundige
Ria van Dijk nam tijdens de informatieavond Op Weg naar de Floriade in het

KAF op 29 mei jongstleden de bezoekers
mee met een virtuele tour rond het Weerwater, onder de toekomstige circulaire
bruggen door, over het Weerwatereiland
heen. “Met deze technologie is het mogelijk om in de toekomst games en apps te
ontwikkelen”, aldus Van Dijk. Ook is het
afzienbare termijn mogelijk om volledige

virtuele tours over het Floriadeterrein te
maken. Almere roept al vaker dat de
Floriade al begonnen is en vaak wordt
dan verwezen naar de vele bestaande
groene initiatieven. Maar met De Digitale
Floriade ga je alles nog mooier ervaren.
De presentatie van Ria van Dijk is te
vinden op https://floriade.almere.nl .

4 juli:
Havenbreed, De Goede Rede.
Informatieavond Floriade voor
Havenaren, muzikaal omlijst door
het Almeerse vrouwenkoor Femail
onder leiding van Havenaar Jetse
Bremer (vanaf 19 uur)

12 juli:
Flevo-Campus Meet-Up over
Ondernemen

GROWING GREEN CITIES: SAMEN WERKEN
AAN EEN GROEN EN GEZOND ALMERE
We zien het regelmatig staan, bij evenementen in de stad of als het over de Floriade gaat: Growing Green Cities.
Maar wat houdt dat nou in? Wij vragen het Monique van der Plas, programmamanager Growing Green Cities.
Wat is Growing Green Cities
precies?

Heel Almere, dus ook de
jeugd.

Het is het motto van de komende
Floriade. De focus van de expo in
2022 ligt op hoe steden omgaan met
groen in de stad, gezond lokaal eten
en andere innovatieve vragen rond
duurzaamheid. Ook in Almere zijn
we hier uiteraard druk mee bezig. De
Floriade zorgt ervoor dat Almere nog
sneller groeit naar een groene, gezonde
stad met ruimte voor nieuwe en innovatieve ideeën en kansen voor iedereen.
Samen met bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties willen
in de volle breedte, onder de noemer
Growing Green Cities, laten zien wat
er in deze stad allemaal al gebeurt.
Zodat iedereen betrokken raakt bij de
groene en gezonde stad en Almere zelf
in 2022 ook met groene trots op het
podium staat.

Zeker. Het moet vanzelfsprekend zijn
dat iedereen die in Almere naar school
gaat op een groene en gezonde school
terechtkomt. Dat je weet, als je hier
woont of naar toe verhuist, dat het met
het onderwijs sowieso goed zit. Veel
scholen werken al op een gezonde
manier. Ik heb opnieuw een voorbeeld,
namelijk De Klaverweide in Haven.
Leerlingen worden daar op een heel
leuke manier, bijvoorbeeld door eigen
tulpen te kweken en na te denken over
Groentopia, betrokken bij natuur en
duurzaamheid.

Hoe betrek je de stad bij
duurzaamheid?
Door vaak het verhaal te vertellen,
voorbeelden te geven hoe je zelf aan
de slag kan en door mensen die zich nu
al inzetten een podium te geven. Ken je
bijvoorbeeld de energieambassadeurs?
Dat zijn vrijwilligers die langsgaan bij
Almeerders om te kijken hoe zij op hun
energienota kunnen besparen. Reuze
belangrijk en iets dat alle aandacht
verdient. En zo willen we heel Almere
bij dit onderwerp betrekken.

En wat merkt de stad verder
van Growing Green Cities?
Allereerst hebben we onze 300
spelddragers. Dit zijn mensen die zich
inzetten voor een groen en gezond
Almere en daarom een Growing
Green Speld hebben gekregen. Samen
vormen ze het groenste netwerk van de
stad. Op zaterdag 16 juni is de tiende
Spelduitreiking. Daarnaast willen we
de stad nog groener maken dan die nu
al is. Dit doen we door de actie Almere
in Bloei. Zo hebben we onder de
hoogspanningsmasten een vlinder- en
bijenlint gezaaid en in iedere wijk een
tulpenveldje geplant. Die stonden dit
voorjaar overal prachtig in bloei. Ook
kan iedereen tot en met 24 juni nog
een tegel uit eigen tuin inleveren bij het

Upcycle Centrum of de recycleperrons.
Daar krijg je een voucher voor een
gratis plant uit het vlinder- en bijenassortiment bij Intratuin, Almeerplant en
Ranzijn. Door minder tegels in de tuinen
ziet de stad er groener uit, is er meer
ruimte voor dieren en kan het water
gemakkelijker de grond in. En dat is
heel belangrijk, dat bewijzen die
stortbuien van de laatste weken wel.
Zo werken we samen aan een mooi
Almere. Volg Growing Green Cities
op www.facebook.com/ggc.nl

Floriade Inclusief
We gaan voor de meest inclusieve
Floriade ooit. Toegankelijkheid voor
iedereen of je nu slecht of helemaal niet
kunt horen of zien, of je een rolstoel
of rollator hebt; de expo en stadswijk
bieden kansen voor vernieuwing.
Vanuit kennis en ervaring van Almeerse
organisaties wordt bijvoorbeeld gepleit
voor bijzondere pictogrammen op
goede rolstoelhoogte die op de Floriade
geïntroduceerd worden en wereldwijd
navolging kunnen krijgen.
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KOM NAAR HET
FLORIADE FESTIVAL.
Waar:
Forum, de Passages, de
Citadel en de Schutterstraat,
Belfort, Esplanade, eiland
Utopia, Weerwatereiland,
Floriadepaviljoen

Tijden:
Zaterdag 16 juni
10:00 – 17:30 uur
Zondag 17 juni
12:00 – 17:30 uur

HET FLORIADE FESTIVAL: STAP BINNEN
IN EEN NIEUWE GROENE WERELD
De laatste maanden is er veel veranderd op het Floriadeterrein. Er hebben zich diverse partners aangemeld en de plannen worden
steeds concreter. Iedereen is van harte welkom om hier kennis van te nemen tijdens het Floriade Festival. Doe mee aan de
verschillende leuke en ook lekkere activiteiten.
Op 16 en 17 juni worden Almere
Centrum en het Floriadeterrein omgetoverd tot een uitgebreid festivalterrein.
Een festival georganiseerd door Floriade
Almere 2022 B.V. in samenwerking met
Gemeente Almere, de OVSA , Almere
City Marketing en alle andere partners.
Het is een afwisselend programma met
activiteiten voor jong en oud. Valerie
Bos, één van de organisatoren vanuit de
Floriade Almere 2022 B.V., benadrukt
dat het festival niet alleen is voor mensen
die meer willen weten over de plannen
van Floriade Almere 2022. Het festival
is ook zeker bedoeld voor iedereen die
‘gewoon’ zin heeft in een leuke dag. “Er
is zoveel te zien en te doen. De bezoekers zullen ogen en oren tekortkomen.”

Floriade Food Experience

Floriadeterrein

Grote inzet van vrijwilligers

Net zoals vorig jaar bij de ‘Floriade Food
Experience’ staat er deze keer een grote
kas op het Forum. Hier ontdek je de
levensloop van ons voedsel, ‘van grond tot
mond’. Je kijkt je ogen uit in het grondlab
en ontdekt de mogelijkheden van verticale
landbouw. Je kunt je eigen hapjes en
drankjes ‘van de toekomst’ bereiden en
je leert hoe je je voedsel maximaal kunt
benutten, van teelt tot compost. Extra leuk
voor de jonge bezoekers: zij ontvangen
een zakje zaadjes, die zij later op de
dag op Utopia-eiland zelf mogen
inzaaien. De bloemen helpen de bijen
in hun voortbestaan en zijn hier speciaal
voor uitgezocht.

Maar het festival heet niet voor niets het
‘Floriade Festival’. Daarom is een groot
deel van het Floriadeterrein dit weekend
vrij toegankelijk. Met gratis pendelboten
vaar je tussen Esplanade, het eiland
Utopia en het Floriadepaviljoen heen en
weer. Op het Utopia-eiland staan gidsen,
die meer kunnen vertellen over de ontwikkelingen rondom Floriade Almere 2022.
Uiteraard kan je ook zelf ronddwalen over
de eilanden. Ook bij het Floriadepaviljoen
kunnen bijzondere hapjes en drankjes
gegeten en gedronken worden. Zet bijvoorbeeld bij de Snackbar van de Toekomst je
tanden in een heerlijk broodje knakwortel
en drink de lekkerste verse limonades.

Begin 2018 is de organisatie al gestart
met de voorbereidingen van het festival
en met het benaderen van verschillende
partijen voor extra handjes op de dag
zelf. Maar ook om een bijdrage te leveren
als het gaat om het uitdragen van de
thema’s van Floriade Almere 2022:
vergroening, gezondheid, voedsel en
energie.

Presentaties over de voortgang
Wil je meer weten wat de komende tijd
gaat gebeuren, over de verschillende
initiatieven en hoever de ontwikkelingen
zijn? Oftewel, wil je een uitgebreide
update? Dan raden wij zeker aan om
aan te sluiten bij één van de presentaties
bij het Floriadepaviljoen, die gedurende
de twee dagen gegeven worden.

Uitreiking Growing
Green-speldjes
Het Floriade Festival wordt op zaterdag 16 juni om 10:00 uur op het
Forum geopend door Jannewietske
de Vries, directeur Floriade Almere
2022 B.V. en Tjeerd Herrema,
wethouder Floriade en Wonen. Na
de opening vindt de tiende editie
van de uitreiking van de Growing
Green-speldjes aan de nieuwe
Groene Spelddragers plaats. Een
onderscheiding die Almeerse
bewoners en ondernemers als
blijk van waardering krijgen bij
gezonde, groene initiatieven in
de stad. Na de uitreiking vaart
Jannewietske de Vries samen met
een delegatie naar het Floriadeterrein. Hiermee start het festival
officieel.

Leden van de Floriade Business Club,
het Floriade Werkbedrijf, Parkway6/
Rijkswaterstaat dragen met plezier hun
steentje bij. Ook is er hulp van een grote
groep vrijwilligers en studenten, die de
bezoekers wegwijs maken en activiteiten
begeleiden. Hieraan is te zien dat veel
mensen de Floriade en het festival een
warm hart toedragen.

Voor ieder wat wils
Maar er is meer. Zo staan er kraampjes op
de Citadel en in de Schutterstraat met de
heerlijkste streekproducten. De winkels in
de passages hebben aantrekkelijke acties
en uiteenlopende proeverijen. En heb je
nog niet genoeg lekkernijen geproefd, dan
kan je ’s avonds verder genieten van een
‘running dinner’ op het Belfort.

BOOTTIJDEN

PRESENTATIETIJDEN

Zaterdag 16 juni:

Zaterdag 16 juni:

Van 10:15 – 17:15 uur
ieder kwartier

Van 11:00 – 16:30 uur
ieder half uur

Niet alleen de lekkerbek, maar ook de
sportieveling komt aan zijn trekken. Zij
kunnen deelnemen aan een fietstocht van
7 km rond het Weerwater, een fietstocht
van 25 km langs een viertal Growing
Green-initiatieven of een aantrekkelijke
fietsroute van 100 km met informatieve

Zondag 17 juni:

Zondag 17 juni:

Van 12:00 – 17:15 uur
ieder kwartier

Van 12:00 – 16:30 uur
ieder half uur

stops in Amsterdam Zuidoost en de Gooi
en Vechtstreek.

Opstapplekken:
Esplanade – Utopia-eiland/
Haddock – Floriadepaviljoen

