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FLORIADE SPECIAL

DUTCH AGRI FOOD
WEEK IN ALMERE
Van eetbare bloemen via een bosbingo
en studenten die onbekend en onbemind
voedsel laten proeven tot aan een tour
voor professionals langs innovatieve
voedselbedrijven in Flevoland. Tijdens
Dutch Agri Food Week van 6 tot en met
14 oktober is er veel te doen in Almere.
Doel van deze themaweek is om de aandacht te vestigen op lokaal en gezond
voedsel. Hoe eten we zo duurzaam
mogelijk en wat ligt er in 2050 op ons
bord? Vanaf 10 oktober staat er een
Stadskas op het Forum in het centrum
van Almere. Hier vindt het grootste
gedeelte van het programma plaats.
Het merendeel van het programma is
toegankelijk voor iedereen, en alles is

gratis. Alle informatie staat op
www.growinggreencities.nl en dan doorklikken naar Dutch Agri Food Week.

Vergeten groente
Op 11 oktober is er het ‘Aeres Burger
Lab’ waarin onderzoek gedaan wordt
naar de bijzondere groente ‘bitter gourd’.
Kom proeven van de gerechtjes die met
deze groente bereid zijn door studenten
Biologie, Voeding & Gezondheid en laat
ons weten wat je ervan vond. De Aeresstudenten zetten zich in voor een leuke en
leerzame ervaring rondom voeding, voor
jezelf of voor het gezin. Meteen een leuke
kans om kennis te maken met dé groene
hogeschool van Almere en de enthousiaste
studenten.

Bingo

Eetbare bloemen

Op zaterdag 13 oktober kun je meedoen
met de Bosbingo in de Stadskas! Vanaf
11.00 uur spelen we enkele keren dit
spelletje en alle kinderen mogen gratis
meedoen. Er zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een bijzondere kookworkshop van Buitengewoon Almere,
een initiatief dat ervoor zorgt dat er
minder voedsel wordt weggegooid.

Bloemenconnaisseur Anna Koster geeft
op zondag 14 oktober een lezing over
het eten van bloemen. Zij laat aan het
einde van de lezing een bloem proeven
die zorgt voor een drie minuten lange
sensatie in je mond.
Als je deze lezing wilt bijwonen, kan je
je aanmelden via stadskas.eventbrite.nl

HET ARBORETUM UITGELICHT:
De ruggengraat van de expo is het bijzondere arboretum (bomentuin) dat door
het hele gebied loopt. In het noordwesten
bevinden zich kavels waar alleen bomen
en heesters voorkomen met de letter A
(Latijnse/botanische naam van bomen,
dus bijvoorbeeld de Acer). Dit gaat door
tot het uiterste zuidoosten, waar alleen
bomen en heesters met een Z komen.
Elke boom draagt daarnaast bij aan
één van de vier thema’s van de Floriade:
voedsel, energie, groen en gezondheid.
In de komende specials aandacht voor
één of twee letters. Bij het begin van deze
rubriek beginnen we natuurlijk met de A,
de Acer.

Klimaatbestendige esdoorns voelen
zich thuis op Floriadeterrein
Wie nu alvast een kijkje neemt op het
Floriadeterrein, kan haast de grote Noorse
esdoorns niet missen. In de kavel waar

alle Noorse esdoorns bij elkaar staan,
steelt de rijzige Acer platanoides ’Columnare’ nu al de show. Alle esdoorns hebben de botanische naam Acer.
De Noorse esdoorn past goed bij de
Floriade. Door bebouwing is het in de
(toekomstige) stad een stuk warmer dan
daarbuiten. Bomen in het algemeen en
deze esdoorn in het bijzonder temperen
de temperatuur, breken de wind en
maken het stadsklimaat een stuk aangenamer. En esdoorns zijn ook nog eens
mooie bomen. In droge grond blijft deze
esdoorn fier overeind. Net als vele andere
esdoorns kunnen de Noorse esdoorns
goed tegen droge en hete omstandigheden in een stedelijke omgeving. Dat
hebben ze de afgelopen zomer ook laten
zien. Want ondanks de verplanting (en
mede dankzij de goede nazorg) hebben
de bomen op de Floriade zich prima ont-

wikkeld. De bladeren zijn nu nog groen
en zullen binnenkort een fraaie gele
herfstkleur ontwikkelen.
De Acer platanoides ’Columnare’ is een
geliefde en veel gebruikte boom voor in
de stad. Want de boom groeit niet breed
uit. Hij past daarmee op veel plaatsen in
de stad. Ook insecten zijn dol op deze
esdoorn. De hangende gele bloemtrossen
zorgen in maart voor een feest voor
hommels, bijen, zweefvliegen en andere
insecten. De bloemen worden gevolgd
door de bekende helikoptertjes: de zaden
die draaiend naar beneden dwarrelen.
De Acer neemt een prominente plaats
in op de Floriade. Dat zal de Canadese
bezoekers aan de Floriade aanspreken.
Het blad van de esdoorn (Maple Leaf
in het Engels genoemd) is namelijk het
nationale symbool van Canada.
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DEFINITIEF ONTWIKKELINGSPLAN

FLORIADE(WIJK): DIVERS EN BIJZONDER
IN ALLE OPZICHTEN
Rond december 2018 hopen Gemeente
Almere en Amvest Vastgoed BV gezamenlijk de handtekening te zetten onder een
overeenkomst voor de ontwikkeling van het
Floriadegebied. Een en ander is afhankelijk
van de besluitvorming in de gemeenteraad
én de raad van commissarissen van Amvest.
Een gebied dat op allerlei manieren divers
en bijzonder zal zijn. Zoals het feit dat de
stadswijk er al half staat als de expo begint.
Er zullen hotels staan, zodat bezoekers aan
de Floriade kunnen overnachten na concerten of evenementen. Want de Floriade
zal ook een avondprogrammering kennen.
Tijdens de avonden worden er speciale

(licht)shows georganiseerd en er is onder
meer straattheater.

Groene gebouwen
Bijzonder is dat de expo bestaat uit stedenpaviljoens/groene ambassades die allemaal na de expo een nieuwe bestemming
krijgen. Er komen allerlei bijzondere, groene
attracties. De expo Floriade Almere 2022
wordt een dagje uit voor de hele familie,
een evenement waar je graag terugkomt.
Er komen zo veel diverse soorten bomen en
heesters dat het gebied in aanmerking komt
voor het predicaat botanische tuin. Na de

expo wordt de wijk energieneutraal, mogelijk
door ‘slimme zonnepanelen’ op de boulevards. Rust, ruimte en groen krijgen voorrang.
Spelende kinderen gaan het straatbeeld
bepalen, (emissieloze) auto’s staan vrijwel uitsluitend geparkeerd in speciale ‘parkeerservicepunten’. Woningen bevinden zich maximaal
op 150 meter afstand van deze parkeerplaatsen. Dat is overigens niet zo heel bijzonder,
want dit bestaat al in Almere in De Buitenkans.
Alle ruimte is er voor mensen met een fysieke
beperking. En hoe bijzonder de wijk ook zal
zijn, het wordt ook gewoon een wijk voor alle
Almeerders. Maar wel een wijk die een inspiratie vormt voor het wonen, leven en werken in
de Groene Stad van de Toekomst.

Groene Stad Arboretum
Deze wijk ontstaat als het ware vanuit de
groenstructuur en het bestaande groen, niet
vanuit de infrastructuur. Stedenbouwkundige
Ria van Dijk: “Sommige mensen betreurden begin vorig jaar de bomenkap op het
Weerwatereiland.” Qua biodiversiteit was het
gebied echter niet zo heel bijzonder. Maar
wat er aan groenkwaliteit was, hebben we
behouden en versterkt. Van maar een beperkt
aantal soorten bomen gaan we naar zo’n
800 verschillende soorten. Het gebied wordt
dus veel biodiverser.” Dit wordt onder meer
gerealiseerd door het arboretum (bomentuin).
Het arboretum wordt gevormd door een rand
van vier meter breed rondom elke kavel. Het
arboretum is een plantenbibliotheek: van planten en bomen waarvan de botanische naam
met een A begint in het noordwesten (Utopia)
van het gebied tot de Z in het zuidoosten (in
de buurt van De Steiger). Door de collectie
systematisch te tonen ontstaat een ‘naslagwerk’ met blijvende betekenis.

Groene, stille wijk
Het Definitief Ontwikkelingsplan bevat de
ambities die de gemeente al eerder heeft
geformuleerd. Enkele onderdelen zijn:
a. Woningbouwprogramma van 600 woningen,
waarvan 20% sociale huurwoningen en 10%

huurwoningen die overeenkomen met de
stichtingskosten van goedkope koopwoningen.
Het zijn onderscheidende woningen, dus
woningen die je niet snel ergens anders
in Almere of Nederland tegenkomt.
b. Een opgetild maaiveld als mogelijke
geluidsmaatregel ter verbetering van het
woon- en leefklimaat. Dit in combinatie
met geluidsmaatregelen, zoals dubbellaags zoab op de A6 en speciale voorzieningen die geluidsgolven ombuigen.
Daardoor zullen zowel Haven, Floriade-,
Film- als Stedenwijk een lagere geluidbelasting kennen dan nu het geval is.
c. Een parkmanagementorganisatie voor
het beheer en in stand houden van het
arboretum en het openbaar gebied voor,
tijdens en na het evenement.
d. Een autoluwe woonwijk. Parkeren voor
de eigen woning is vrijwel niet mogelijk.
Stimuleren van deelauto en gebruik van
emissieloze voertuigen.

Waarom de Floriade past
bij Almere
Als gastheer van de wereldtuinbouwtentoonstelling is Almere in 2022 een
proeftuin om samen met anderen aan
oplossingen voor duurzame stedelijke
vraagstukken te werken. De Floriade
laat zien waar Almere voor staat en
voor gaat: een groene en gezonde
stad. Een stad die schone energie
produceert. Een stad die circulair is:
die afval omzet in grondstof en waar
grondstoffen worden ingezet als bouwstof. Een stad die gezond voedsel en
zuiver water produceert. Een stad die
rijk is aan bomen, planten, dieren en
mensen om van te genieten. De expo
toont in 2022 de Groene Stad van de
Toekomst en is daarmee een voorbeeld
voor alle steden van de wereld.
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Kennismaking
Mensen maken de stad en het kan in Almere!
Dat heb ik ervaren tijdens het hartelijke ontvangst door de Almeerders die ik tot nu toe
heb gesproken. Samen, want zo voel ik het
inmiddels, zijn we terecht trots op Almere.
Tijdens mijn eerste maanden als nieuwe
wethouder Floriade, wonen en zorg heb ik
ervaren hoe uniek, groen en dynamisch de
stadsdelen zijn. Maar ik heb ook mensen
ontmoet die minder enthousiast zijn over de
komst van de Floriade. Mensen die zeggen
dat ze eerst willen zien en dan geloven.
Dat begrijp ik en tijdens die gesprekken
bleek dat we vooral meer de sterke kanten
van de Floriade moeten laten zien die goed
passen bij Almere: het prachtige groene en
blauwe karakter en de innovaties die hier
mogelijk zijn. Almere is nog niet zo oud
en het past juist bij deze stad om haar nog
meer op de kaart te zetten en na te denken
over de toekomst.

Innovaties
Gemeente Almere heeft in mei 2018 Amvest
Vastgoed BV geselecteerd als beoogd samenwerkingspartner. Beide partijen hebben
de afgelopen maanden de gezamenlijke
ambities opgeschreven in het Definitief
Ontwikkelingsplan. De Floriade biedt in
Almere en Flevoland de komende jaren een
‘Living Lab’ dat gericht is op versnelling van
opschaalbare en exporteerbare innovaties
voor de groene groei van steden. Innovaties
zijn bijvoorbeeld oplossingen voor lucht- en
geluidskwaliteit rondom snelwegen, energietransitie, kansen van digitalisering van
ruimtelijke ontwikkeling, circulaire systemen
voor voedselproductie in de stad, nieuwe
mobiliteitsconcepten, klimaatbestendig buitendijks wonen en recreëren, en circulair en
biobased bouwen en renoveren.

Rustig, circulair en inclusief
Het gebied is ongeveer 60 hectare groot.
Het ligt midden in de stad, het vormt de
groene tegenhanger van het huidige meer
stenige centrum in Almere Stad. Het Floriadegebied krijgt een moderne, frisse en groene
uitstraling die groen, licht, lucht en ruimte
brengt in een stedelijk gebied. De pleinen
en parken vormen de parels in het gebied.
Hier kan iedereen de kwaliteit en het groene
karakter van het Floriadegebied zien en
beleven. De straten krijgen een groen maar
rustig karakter, zodat het uitbundige karakter
van het arboretum goed tot zijn recht komt.
Ook de bruggen over het water hebben een
rustige uitstraling. De verlichting is dynamisch, zodat het een levendige uitstraling
heeft wanneer het mag en een rustigere

wanneer dat moet. In de kavelpaspoorten,
die eind 2018 beschikbaar zijn, staan richtlijnen voor alle te bebouwen en in te richten
kavels. Dit is zowel voor het vastgoed dat
tijdens het evenement in 2022 gerealiseerd
is als het vastgoed van de hele stadswijk
Floriade. Een van de richtlijnen is dat de
gebouwen met minimale middelen van
functie kunnen wisselen. Voor de toepassing
van bouwmaterialen is hergebruik een belangrijk uitgangspunt. De ambitie is dat het
een inclusieve wijk wordt, dus dat er geen
drempels zijn voor mensen met een fysieke
beperking.

nieuwe bestemming in de stadswijk krijgen.
Het Floriadeterrein zal door het Groene Stad
Arboretum tot in lengte van dagen herkenbaar zijn als de plek waar ooit de Floriade
heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het een
katalysator voor heel Almere wat betreft
vergroening en duurzaamheid en de talloze
groene initiatieven van inwoners en bedrijven
in de stad. Het oerbos blijft behouden en de
jachthaven wordt onderdeel van evenement
en stadswijk. De toekomst van de uitkijktoren
bij de boulevard is nog ongewis. Mogelijk
komt er een prijsvraag waar mensen hun
ideeën kunnen indienen voor een mogelijk
andere functie of locatie.

Expo en stadswijk vloeien ineen
De bouw van de stadswijk start niet na het
evenement, maar zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is (naar verwachting
eerste kwartaal 2019) en als de benodigde
gronden beschikbaar zijn. Zo worden stadswijk en evenement met elkaar geïntegreerd.
Na afloop van de expo zullen de paviljoens
zo veel mogelijk behouden blijven en een

Meer weten over het Definitief Ontwikkelingsplan? Kom dan naar de informatiebijeenkomst
Op Weg naar de Floriade op maandagavond
26 november in KAF.
Voor meer info over alle Floriade-activiteiten
die in het najaar van 2018 worden georganiseerd: www.floriade.nl/evenementen.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in 2050 in de stad. Hoe zorgen we
dat al die mensen gezond, in een groene
omgeving, met een schone lucht, gebruikmakend van duurzame materialen en met
zo min mogelijk afvalproductie kunnen
leven? Dat laten we tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling onder meer zien
met een bomenbibliotheek die past bij het
groene Weerwatereiland waar het ‘oerbos’
in stand blijft. Normaal gesproken worden
in een gebied dat wordt ontwikkeld, eerst
veel groen en bomen weggehaald. Hier
zijn we juist uitgegaan van zoveel mogelijk
bomen behouden en er zelfs van A tot Z
bomen aan toe te voegen.
Iedere kavel heeft een groene omlijsting
van vier meter breed en daarbinnen
bouwen we woningen. Zeshonderdzestig in
totaal. Het wordt een fraaie wijk waarmee
we het hart van de stad versterken. Via
deze wijk en de bruggen worden Stad en
Haven beter met elkaar verbonden, we
versnellen duurzame ontwikkeling in de
praktijk en werken aan kennisverspreiding
met de Flevocampus. De Floriade draagt
bij aan de levendigheid en biedt kansen
voor ondernemers.
Als nieuwe wethouder weet ik dat de
Floriade een project is dat zeker de
komende jaren continu in beweging is en
dat iedereen er een mening over heeft. En
dat laatste is maar goed ook, want we hebben u als ambassadeur nodig om te vertellen hoe mooi het is in Almere. Ik zie het als
een gezamenlijke taak om het grotere verhaal van het verleden én van de toekomst
van onze stad nog bekender te maken. Door
te laten zien wat we doen en waarom we
dit doen. Dus als ik u tegenkom, is de kans
groot dat ik enthousiast over de Floriade
vertel. En als u het verhaal en de feiten al
kent, dan weet ik dat een Almeerder me
zal onderbreken met: “Ja ja, dat weten we
nou wel”. Dat mag natuurlijk. Graag. De
Floriade is namelijk een grote kans voor
onze stad. Aan de Almeerders die al net
zo enthousiast zijn als ik doe ik de oproep
hieraan bij te dragen, als ambassdeur.
Samen bereiken we immers meer.
Ik ben er klaar voor!
Loes Ypma, Wethouder Floriade
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INTERVIEW MET GIDS FRED DEKKER

“MENSEN WILLEN HIER METEEN EEN HUIS KOPEN”
Fred Dekker vindt het heerlijk om
mensen te laten zien wat er nu al van
de Floriade zichtbaar is op het Weerwatereiland. Hij is een van de twaalf
gidsen die mensen rondleiden over het
toekomstige expoterrein. “Mensen zijn
verbaasd hoe groen het hier al is.”

Gepensioneerd
Fred Dekker is vanaf vorig jaar november, als vrijwillige gids betrokken bij
de Floriade. “Ik ging met pensioen bij
Gemeente Almere, waar ik werkte op
de afdeling Openbare Ruimte. Ik vond het
project van de wereldtuinbouwtentoonstelling altijd al interessant en nu had ik
ineens tijd om dat van dichtbij mee te
maken. De Floriade is heel bijzonder
voor Almere en daar wil ik graag bij
betrokken zijn. Ik hou van verhalen ver-

tellen. Om te laten zien wat we straks
van de Floriade kunnen verwachten.
Die passie, samen met mijn kennis uit
mijn werkende leven, kan ik goed kwijt
tijdens de rondleidingen.”

wel mooi hier. Best bijzonder. En wat
hebben jullie nog veel groen laten
staan”. En de laatste tijd hoor ik steeds
vaker dat mensen hier een huis willen
kopen.”

Snel van mening veranderd

Groene Stad Arboretum

In het begin leidde Fred vooral mensen
rond uit de buurt van de toekomstige
woonwijk. Mensen wilden met eigen
ogen zien wat er hier allemaal gebeurt.
Door de berichten in de media kwamen
die met de nodige scepsis naar het
terrein. Maar als je eenmaal anderhalf
uur door de modder hebt gelopen, de
eerste stukken van het arboretum hebt
gezien, op de oude Muiderweg hebt
gestaan en de oudste boom van Almere
hebt gezien, is de mening van heel
veel mensen veranderd. “Toch eigenlijk

Iedere gids vertelt natuurlijk het verhaal
op zijn eigen manier. Fred vindt vooral
het arboretum interessant. “Dat is een
levende bomencatalogus, waar je
straks door heen kan lopen. Ik vertel
tijdens de rondleiding graag hoe de beplanting gekozen is en dat kwekers uit
heel Nederland hun bomen gedoneerd
hebben, zo bijzonder is de Floriade.”

Virtuele rondleiding

blijven geven. “De interesse blijft alleen
maar groeien. In het begin vreesde ik
nog wel dat het lastig is om te vertellen
wat er gaat komen, terwijl nog niet
alles bekend is en de bouw van alle
paviljoens nog moet beginnen. Maar
als je eenmaal door het groen loopt
en je laat via borden met afbeeldingen
zien wat er komen gaat, gaat het
leven. Als er dan in de toekomst ook
nog een virtuele rondleiding komt,
waarbij het terrein op de computer
al helemaal gebouwd is, vult dat
elkaar perfect aan.”
Voor een overzicht van de rondleidingen
die dit jaar nog gegeven worden, kijk
op www.floriade.nl/evenementen.

Fred wil de rondleidingen zeker nog
tot aan het begin van het evenement

ALMEERDERS BEPALEN WELKE BRUG ER KOMT
TUSSEN LUMIÈREPARK EN FLORIADETERREIN
De Floriadewijk die na de expo in 2022
tot volle bloei komt, gaat de nieuwe zuidkant vormen van het centrum van Almere.
Een (fiets- en wandel)brug tussen het
Floriadeterrein en het Lumièrepark versterkt de verbinding met de rest van de
stad. De brug maakt straks ook onderdeel

uit van het Rondje Weerwater. Almeerders bepalen hoe deze brug er uit komt te
zien. Voor de zomer zijn vijf partijen
gevraagd om een ontwerp te maken en
een aanbieding uit te werken. Twee daarvan zijn geselecteerd en daarover mogen
alle Almeerders hun voorkeur uitspreken.

Het ontwerp dat de meeste stemmen
haalt, wordt gerealiseerd.
Stemmen kan tot en met zondag 21
oktober. De twee ontwerpen zijn te vinden
op www.almere.nl/brugweerwater. Op
deze site is ook meer informatie te vinden

over beide ontwerpen en de link naar de
stempagina. Let op: stemmen kan alleen
na inloggen met je DigiD.
In 2019 start de bouw van de brug en
eind 2020 moet de brug klaar zijn.
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WERVING VAN DEELNEMERS EN PARTNERS GOED OP GANG
De voorbereidingen voor de Floriade Almere
2022 zijn gestart, de eerste beplantingslaag
staat er mooi bij, meer inwoners van Almere
staan positief tegenover de Floriade en de
werving van landen, steden en bedrijven is
in gang gezet. Tijd voor een update.

Betrokkenheid Almeerders
In de vorige Floriade Special in Almere Deze
Week werd het Floriade Festival aangekondigd. Inmiddels kijken we terug op een
geslaagd weekend waar zo’n 5.000 mensen
het Floriadeterrein hebben bezocht en
waarvan bijna 900 mensen de presentaties
hebben bijgewoond. Tijdens het festival zijn
doorlopend de plannen rond de expo in
2022 gepresenteerd en vragen beantwoord.
Belangrijk inzicht is dat het informeren van
de Almeerders van groot belang is en blijft
in de aanloop naar 2022. De toehoorders
van de presentaties verlieten enthousiast en
geïnspireerd het Floriadepaviljoen. Een veel
gehoorde reactie was: “Dat ziet er goed uit
en daar was ik niet van op de hoogte!”
Om nog meer mensen bij de Floriade
te betrekken is in de zomerperiode het
aantal rondleidingen over het terrein
uitgebreid. Alle rondleidingen waren
volgeboekt en deelnemers konden met
eigen ogen zien dat, ondanks de extreme
warmte, de bomen er schitterend bij staan.
Het Floriadeterrein krijgt steeds meer vorm.
Wilt u ook een rondleiding bijwonen?
Aanmelden kan via rondleiding@almere.nl.
Data zijn te vinden op www.floriade.nl.

Onderzoek
Niet alleen tijdens de rondleidingen en het
festival konden bezoekers zich uitspreken
over de Floriade. Ook vond onlangs een
onderzoek plaats onder ruim 700 Almeerders. Tot aan 2022 houdt de gemeente
jaarlijks een onderzoek naar de mening
van de Almeerders over de komst van de
Floriade. Deze zomer vond dit voor de
tweede keer plaats. Het blijkt dat de Almeerders ten opzichte van vorig jaar iets positiever staan tegenover de Floriade, 40% dit
jaar ten opzichte van 34% vorig jaar. De
liefde voor de Floriade groeit, maar we
hebben nog wel meer harten te veroveren.

Belangrijke rol voor boomkwekers
Niet alleen de Almeerders worden betrok-

ken bij de plannen voor de Floriade. Een
belangrijke rol is weggelegd voor kwekers.
De kavels van het Groene Stad Arboretum
worden namelijk ingedeeld in vlakken van
A tot en met Z. Waarbij een boom met
een botanische naam beginnend met een
A, zoals Acer, in de groene rand van een
A-kavel geplaatst wordt. Door het hele land
zijn boomkwekers benaderd met de vraag
of zij een bijdrage kunnen leveren aan
dit bijzondere arboretum. Al een dertigtal
kwekers heeft hier met enthousiasme gehoor
aan gegeven en het Groene Stad Arboretum
ziet er met 720 geschonken bomen al goed
gevuld uit. Binnenkort wordt er gestart met
het benaderen van meer kwekers om de
kavels ook te vullen met planten, heesters,
struiken en bloembollen.

Werving goed op gang
Inmiddels woont 50% van de wereldbevolking in steden. In 2050 wordt verwacht dat
dit percentage gestegen is naar 70%. Hoe
houden we al die steden straks leefbaar,
gezond en attractief? Daar wil de Floriade
in 2022 het groene antwoord op geven
met de vier subthema’s: energie, voedsel,
vergroening en gezondheid. Andere landen,
steden en organisaties worden gevraagd hun
oplossingen te delen en zo de Groene Stad
van de Toekomst mede vorm te geven.

In gesprek met landen
Voor de zomer heeft de Nederlandse
regering aan 175 landen een uitnodiging
gestuurd om deel te nemen aan Floriade
Almere 2022. De eerste reacties zijn
binnen en met die landen zijn de gesprekken gestart. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst met Qatar getekend.
Daarnaast heeft China, dat in juni op
bezoek was voor het eerste gesprek over
deelname, kenbaar gemaakt deel te willen
nemen. Burgemeester Franc Weerwind
zal bij zijn bezoek in oktober aan de
World Flora Expo in Taichung ook de
Floriade onder de aandacht brengen. Met
Taichung heeft de gemeente Almere een
stedenband. Onlangs heeft Indonesië een
bezoek aan Almere gebracht. Want ook
Indonesië, als trouwe deelnemer aan de
Floriade, is zeer geïnteresseerd om een
samenwerking aan te gaan. De komende
maanden volgen er nog meer gesprekken
met ambassades en landen.

Nationale werving
Bij Floriade Almere 2022 is een grote
rol weggelegd voor de Nederlandse
tuinbouwsector en voor innovatieve
bedrijven en organisaties. De organisatie
is benieuwd welke bijdragen zij kunnen
leveren aan de Groene Stad van de
Toekomst en hoe zij invulling geven aan
de vier subthema’s. Daarom worden deze
bedrijven en organisaties op korte termijn
aangeschreven en uitgenodigd om met de
Floriade-organisatie in gesprek te gaan.

Touroperators en sponsoren
Vanuit internationale touroperators wordt
de wens tot samenwerken ook steeds
sterker. Samen met de NBTC (Nederlands
Bureau voor Toerisme & Congressen) bekijken we hoe de internationale bezoeker
verleid kan worden om Almere tijdens
de expo te bezoeken. Ook de partnerwerving is in volle gang en potentiële
sponsors zijn benaderd.

Floriade Business Club
De Floriade Business Club heeft
onlangs haar 150e member mogen
verwelkomen. Members zijn in september tijdens een kennissessie in Lelystad
bijgepraat over de laatste stand van
zaken. Onder de members zijn veel
ondernemers uit Almere en omgeving.
Bent u ook geïnteresseerd om zich als
ondernemer aan te sluiten bij deze
business club en als één van de eersten
op de hoogte te worden gebracht van
nieuwe ontwikkelingen rondom de
Floriade? Kijk dan voor meer informatie
op www.floriadebusinessclub.nl.

Kortom, de Floriadetrein is goed op
gang; de werving van (inter)nationale
samenwerkingen loopt, de voorlichting
aan omwonenden en geïnteresseerden
gaat verder en de organisatie kijkt er
naar uit om de volgende fase in te gaan.
In een volgende special hopen wij te
kunnen melden welke steden en andere
partijen zich definitief verbinden aan
Floriade Almere 2022.

