
Het Groene Stad Arboretum dat meer 
en meer vorm krijgt, kan ervoor zorgen 
dat Almere er een toeristische trekpleister 
bij krijgt. En wel in de vorm van een 
botanische tuin met een omvang van 60 
hectare: de Floriadewijk. Dat zou de 28ste 
botanische tuin van Nederland worden. 
Niet alleen door zijn omvang wordt dit 
een bijzondere botanische tuin. Het zou 
de eerste zijn, waar bijzondere natuur 
nadrukkelijk gekoppeld is aan wonen, 
werken en recreëren. 

Bibliotheek
Het begon allemaal met een wild idee  
van Winy Maas, de wereldwijd bekende  
Nederlandse landschapsarchitect. Hij 
stelde voor om een echte planten- en  
bomenbibliotheek te realiseren. Die begint 
in het noordwesten op Utopia met bomen 
die met een A beginnen en eindigt in het 
zuidoosten bij De Steiger met Z-bomen. 
Het gaat hier om de botanische namen 
van de bomen. Bomen krijgen is één 
ding, ze naar Almere transporteren was 

ook nog een opgave. En dan moeten ze 
natuurlijk ook nog eens goed aanslaan in 
de Almeerse klei.  Een speciaal team is 
daarvoor aan de slag gegaan. Allereerst 
inventariseerden zij welke bomen nog 
waardevol waren en prima konden blijven 
staan op het toekomstige Floriadeterrein. 
Dat waren er nog behoorlijk veel. Eind 
vorig jaar is dit team het land ingetrokken 
om te kijken of er kwekers bereid zouden 
zijn om bomen te leveren. Het enthousi-
asme dat zij aantroffen bij de kwekers 
overtrof hun stoutste verwachtingen. 
Christiaan Pfeiffer, landschapsarchitect bij 
de gemeente: “Wij kwamen gericht voor 
bepaalde soorten bomen, maar bij heel 
veel gesprekken werden de kwekers zo  
enthousiast dat ze ons vaak een paar 
bomen extra meegaven. Dit waren vaak 
bomen die ook prima in het plaatje van 
het Groene Stad Arboretum passen.” 

Ruim 700 bomen
Het vervoer van al die bomen vanuit 
alle delen van Nederland, waarbij er 

opvallend veel uit Noord-Brabant komen, 
was nog een hele operatie. Uiteindelijk 
lukte het om in het voorjaar ruim 700 
nieuwe bomen geplant te hebben op het 
Floriadeterrein. Allemaal ter beschikking 

gesteld door kwekers. Het was vervolgens 
de vraag of de bomen in hun nieuwe om-
geving het zouden houden. Zeker met die 
hele droge zomer die we achter de rug 
hebben. Bomendeskundige Jaap Smit hield 
de boel goed in de gaten en verzorgde de 
ze zorgvuldig. En met succes. Jaap Smit: 
“99 procent van de bomen heeft de droge 
periode doorstaan en dat is een hele hoge 
score.” 

Tweede ronde
Inmiddels is het Groenteam begonnen met 
een tweede ronde langs de kwekers. Want 
alle 192 kavels moeten gevuld worden. 
Pfeiffer: “Camping Waterhout is natuurlijk 
nu vrij gekomen, dus daar kunnen de 
eerste bomen deze winter en komend 
voorjaar worden geplant. Over drie jaar 
is al de expo, dus die tijd kunnen we goed 
gebruiken om ze te laten groeien. Overi-
gens krijgen we al redelijk volgroeide bo-
men, dus zeker geen sprietjes. Het leukste 
zijn toch wel de onverwachte cadeautjes, 
zoals een kweker die onlangs een grote 
hoeveelheid van de fleurige hydangia ter 
beschikking stelde.” Zo krijgt het Groene 
Stad Arboretum meer en meer vorm en zal 
het terrein er in 2022 schitterend uitzien 
met een ongekende kleurenpracht. Daar zit 
wel een serieus verhaal achter. Het is niet 
alleen mooi, maar het laat vooral zien welke 
bijdrage het Groene Stad Arboretum gaat 
leveren aan de groene en gezonde stad. 

Pfeiffer: “Wat hier bijzonder is, is  
dat de bebouwing zich voegt naar het 
groen. Bovendien wordt de nu al aanwezige 
biodiversiteit versterkt door het enorme  
sortiment groen dat wordt toegevoegd 
door de inzendingen van de kwekers.“

Eten van je dak
Met deze Floriade laat Almere aan de wereld 
zien hoe je een groene stad daadwerkelijk 
vorm geeft. En dat er echt in gewoond, 
gewerkt en ontspannen kan worden. Levend 
groen op of aan gebouwen zorgt voor koele 
straten en is vochtregulerend in een droge 
zomer. Er wordt voedsel verbouwd. Dit kan 
bijvoorbeeld op de daken van huizen en 
gebouwen. Maar er worden ook bomen met 
tamme kastanjes, hazelaars, appel-, peren- 
en kersenbomen, bessenstruiken en kruiden-
planten in het arboretum geplant. Er komen 
kavels met bamboe, hop, noten, peren, 
mispel, moerbei, vijgen en tulpen. Natuurlijk 
zijn er tiny forests en er komt een heuse 
levende plantenapotheek. En heel belangrijk, 
de nu al aanwezige dieren horen erbij, met 
de bever voorop! Het zal een genot zijn om 
te laveren langs de straten van de expo en 
later de Floriadewijk. Of om te flaneren over 
de boulevard waar ecologie en beleving  
samen gaan. Pfeiffer: “Het wordt een para-
dijs voor vlinders en bijen, wat er ook nog 
eens spectaculair en prachtig uit gaat zien. 
Hier besteden we nu ook al veel aandacht 
aan tijdens de voorbereidende werkzaam-
heden, onder ander met het inzaaien van 
biologische bloemenmengsels. Het Groene 
Stad Arboretum wordt een plaatje waar 
Almere trots op kan zijn.” 

WORDT FLORIADEWIJK EEN GROTE BOTANISCHE TUIN?
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Floriade wil een extra impuls geven aan 
groene en gezonde initiatieven in de stad. 
Het thema luidt niet voor niets Growing 
Green Cities. Het afgelopen jaar kreeg 
Almere 113 nieuwe Growing Green  
Spelddragers erbij, waardoor het aantal  
op 378 is gekomen. De meest bijzondere 
bijdragen aan een groen en gezond Almere 
kwamen voorbij. Op de vernieuwde site  
www.growinggreencities.nl staan vele 
portretten van Growing Green Spelddra-
gers. Als voorproefje lees je hier alvast 
meer over Run4Free en het initiatief van 
Loni Verkerk, twee mooie voorbeelden van 
Growing Green Spelddragers. 

Run4Free
Wat voor weer het ook is:  
altijd samen bootcampen 
Of het nou sneeuwt of stormt. Of het nou 
vriest of dat door de hitte de mussen van 
het dak vallen. De bootcamp van de man-
nen van Run4Free gaat door. Driemaal per 
week sporten ze samen met iedereen die 
dat maar wil. En zoals de naam al zegt: 
het kost niets.

Gemiddeld komen er zo’n twintig tot dertig 
mensen op een bootcamp af. Run4Free 
heeft vier sportcoaches: Ed, Dave, Yorrim 
en de initiator Jozef. “Het is allemaal 
begonnen met een oproepje om samen te 
sporten. De eerste keer kwamen er twee. 
Gelukkig groeide dat aantal snel. Nu  
sporten we jaarlijks met in totaal zo’n  
 500 mensen.“

Veel eisen hebben de sportcoaches niet.  
Je moet minimaal één kilometer achter  
elkaar kunnen rennen en je moet 18 jaar 
of ouder zijn. Jozef: “We willen geen 
jeugd, omdat twee sportcoaches per 
keer dan misschien niet meer genoeg is. 
Discipline is bij ons enorm belangrijk. 
We rennen netjes in een rij en hebben in 
het donker allemaal verlichting mee. Die 
minimale conditie-eis van één kilometer 
hebben we ingevoerd omdat we te popu-
lair werden. Veel huisartsen en fysiothera-
peuten gingen ons opeens aanbevelen 
bij hun patiënten. Kregen we mensen 
met één been in het verband of iemand 
die net een keizersnee had gehad.  

Dat ging gewoon echt niet meer.”  
 
De vier sportcoaches van de bootcamps 
willen geen geld voor hun activiteiten. 
Gelukkig krijgen de vijf mannen voor hun 
bootcamps heel veel waardering. Het 
meest in het oog springende is hun sa-
menwerking met Flevolandschap in Pam-
pushout. “We hebben daar meegedacht 
over de sportieve indeling van het park. 
Wij mochten bijvoorbeeld de trainings-
toestellen kiezen. We vinden het vooral 

heel bijzonder dat er een pad naar ons 
vernoemd wordt. Het Run4Free-pad. Dat 
is toch een ontzettende eer? Daarnaast 
krijgen we veel complimenten van de 
mensen die met ons mee sporten. Uit-
eindelijk doe je het daar allemaal voor. 
Natuurlijk, heel soms komt het ook voor 
dat wij een drukke dag hebben gehad en 
minder zin hebben om te gaan sporten. 
Maar als je jezelf een uur helemaal hebt 
uitgesloofd, is er alleen nog maar dat 
heerlijke gevoel.”

Schaapskudde Almere Hout
“Elke dag natuur om je heen  
werkt verslavend” 
Loni Verkerk is in 2018 begonnen met een 
schaapskudde in haar ‘eigen’ wijk Vogel-
horst. Zeventig schapen die lekker op groen 
knabbelen en zo de wijk op orde houden. 
“En dat komt allemaal door mijn hond!”

Het verhaal van de schaapskudde in Almere 
Hout begint in 2015. Loni: “Ik wilde weer 
een hond en kwam uit bij Dunya, een 
working kelpie. Een geweldige hond met 
enorm veel energie. En uitermate geschikt om 
schapen te hoeden. Dus ging ik met haar wat 
lessen volgen. Meteen was duidelijk dat ze 
zich hiermee in haar element voelde. Toen 
ontstond bij mij de droom om een eigen  
kudde te hebben in mijn eigen buurt. Het 
maakt de wijk toch een stuk levendiger.

Iemand in Soest had zeventig schapen,  
maar geen graasgebied. Ik had een mooi  
gebied maar geen schapen. Dat was dus 
snel geregeld en in de zomer van 2018  
ben ik begonnen. Een superjaar meteen.  
Met mooi weer, genoeg groen en een fijne 
kudde. Ik vind het heerlijk om uren buiten 
 te zijn. Elke dag natuur om je heen werkt 
verslavend. Ik voel ook echt een verbinding 
met de wijk. Dat komt omdat ik er woon, 
mensen kennen mij. Bovendien organiseer 
ik ook activiteiten voor bijvoorbeeld de 
kinderen uit de buurt. Ik heb een educatieve 
quiz georganiseerd en aan het eind van de 
dag kunnen ze een herdersdiploma halen. Ik 
word ondertussen al door iedereen de wijk-
herder genoemd! En vanuit de buurt is de 
vraag gekomen om een schaapskooi midden 
in de wijk. Toch mooi dat ze zelf met ideeën 
aankomen?”

OP NAAR 2022 GROWING GREEN SPELDDRAGERS

Tulpen zetten Almere in bloei
“Weten jullie waar de tulp vandaan 
komt?” Boer Wim Klink kijkt naar de klas 
van juffrouw Immy. “Ja, uit Amsterdam!”, 
wordt er enthousiast geroepen. Een  
vrolijk begin van het bezoek aan 
tulpenkwekerij Wim Klink in Zeewolde. 
De klas met 23 kinderen van basis-
school Digitalis is er om te helpen met 
het planten van 2.022 tulpenbollen 
verdeeld over vijf verschillende bakken. 
Deze bakken komen in het voorjaar met 
de tulpen in volle bloei naar Almere. 
Daarnaast komt er een tulpentuin in het 
Odeonpark, naast de Cinemadreef. In 
totaal zijn daar (met een machine) maar 
liefst 200.000 bollen geplant. Growing 
Green Cities gaat in deze tuin ook een 
plukdag organiseren, waarbij iedereen 
zijn eigen bosje tulpen mag plukken. 

Insecten
De plukdag zal plaatsvinden tijdens de 
allereerste editie van ‘De week van het 
insect’ in Almere. In deze week vragen wij 

extra aandacht voor alle insecten die  
Almere rijk is. Met het planten van zoveel 
mogelijk bij- en vlindervriendelijke planten 
willen wij de biodiversiteit van Almere 
vergroten. Daarom zal ook komend jaar 
de actie ‘Zet Almere in Bloei’ een vervolg  
krijgen. Mensen kunnen een tuintegel 
omruilen voor een gratis plant. In 2018 
is voor het eerst in Almere deze actie 
gehouden, waarbij ruim 3000 tegels 
zijn ingeleverd. Meer informatie over het 
programma van ‘De week van het insect’ 
en ‘Zet Almere in Bloei’ volgt in het nieuwe 
jaar op www.growinggreencities.nl.

Word onze Facebook-vriend
Op Facebook laten we meerdere keren  
per week zien wat er gebeurt in Almere  
op het gebied van groen en gezond.  
Ben je actief op Facebook en wil je op  
de hoogte blijven van de laatste duurzame 
nieuwtjes? Surf dan naar Facebook en 
word vrienden van Growing Green  
Cities Almere.

Hoe werkt het nomineren?
Wil jij iemand nomineren voor een  
Growing Green Speld? Dat kan! Onze 
voorwaarde is dat die persoon of organi-
satie bijdraagt aan een groen en gezond 

Almere. Om iemand te nomineren mail je 
de naam en het e-mailadres naar growing-
green@almere.nl met daarbij in een paar 
regels de motivatie van je nominatie.



“Van het beheer van een groot stadspark 
door omwonenden tot de bouw van een 
groene betoncentrale. Ik ben echt onder 
de indruk hoeveel Almeerders en Almeerse 
bedrijven al bezig zijn met de groene en 
gezonde stad.” Wethouder Jan Hoek is nu 
ruim een half jaar actief in Almere en is 
onder andere bezig met het opstellen van 
een duurzaamheidsagenda. Daarvoor 
heeft hij al veel mensen gesproken en 
bezocht. 

Hoek wil de duurzaamheidsagenda 
breed oppakken in Almere. “We moeten 
alles uit de kast halen om de CO2-uitstoot 
te verminderen. Langer wachten kan 
niet. En dan kan je wel zeggen, wat kan 
Almere nou betekenen in dit wereldwijde 
probleem? Maar ik vind: alles wat je niet 
doet, is te weinig. Daarom werken we 
ook in Almere aan de energietransitie, 
dus meer huishoudens zonder gasaan-
sluiting. Daarnaast moeten we slimmer 
omgaan met materialen. Dat gaat verder 
dan recyclen, dat begint al bij de keuze 
voor bepaalde materialen bij het maken 
van nieuwe producten. Tot slot is een 
grotere biodiversiteit belangrijk. Almere 
is al een groene stad, we hebben een 
voordeel op andere grote steden in  
Nederland. Maar dat is geen reden  
om stil te zitten.” 

Antwoorden
De Floriade staat voor één en al 
duurzaamheid, dus dat is volgens de 
wethouder een extra kans om in Almere 
te verduurzamen. “Van de Floriade 
verwacht ik antwoorden. Hoe wordt 
onze voedselstrategie bijvoorbeeld? We 
moeten echt anders tegen voedsel aan 
gaan kijken, vind ik. Moet echt alles het 
hele jaar beschikbaar zijn? Laten we 
gewoon allemaal lokaal en seizoens-
gebonden eten. De antwoorden op 
de gebieden van Greening, Feeding, 
Healthying en Energizing wil ik ook na 
de Floriade terugzien in Almere. Dat 
moet de erfenis zijn van de Floriade.” 

Wethouder Hoek komt in zijn verhaal al 
automatisch terug bij de vele initiatieven 
die al gerealiseerd zijn in Almere. “Ik 
vind het zo mooi dat hier zoveel mensen 
vanuit hun eigen drive dingen oppakken. 
Dat is veel effectiever dan dat de overheid 
dingen gaat verplichten. Natuurlijk heeft 
de overheid een rol, maar het initiatief 
ligt te vaak bij de gemeente, provincie of 
het rijk. ‘Wij’ verzinnen iets en zoeken 
er daarna een vrijwilliger bij. Dat moet 
natuurlijk andersom. De veelheid van 
initiatieven in Almere maken ons een 
Growing Green City. Daarom bezoek  
ik ze graag.”

Welkom in de bomenbibliotheek van  
Floriade Almere 2022. In de specials 
lichten we steeds een letter uit het alfabet 
uit. Deze keer maar liefst twee bomen die 
met een C beginnen.

Haagbeuken
Op het Floriadeterrein stonden al haag-
beuken. Afgelopen voorjaar zijn er een 
paar bij geplant. Raar? Nee, want op de 
fantastische Almeerse klei zijn het juist de 
bomen uit het verleden die goed kunnen 

gedijen in de toekomst. Bomen die ook 
prima passen in de Groene Stad van de 
Toekomst wanneer het in ons land droger 
en heter wordt.

Haagbeuken hebben de botanische naam 
Carpinus. Van heel wat boomsoorten 
begint de eerste letter met de C. Botanici 
putten bij het geven van plantennamen 
blijkbaar liever uit de eerste letters van het 
alfabet. Carpinus is inheems in Europa en 
ook in Nederland. Het hout van de bomen 

is waardevol en zwaar en daarom werd 
het vroeger veel gebruikt voor constructies. 
Misschien de reden waarom je de boom- 
soort in het gemiddelde bos niet heel veel 
tegenkomt.  

Op het Floriadeterrein laten we vrij 
uitgroeiende haagbeuken zien, maar ook 
snoeivormen van dezelfde soort. Strak 
gesnoeide hagen van haagbeuken vormen 
een contrast met de bomen die al op 
het Floriadeterrein stonden. Het geeft de 
andere mogelijkheden van de haagbeuken 
weer. En verraadt ook de herkomst van de 
naam. Overigens is het andere deel van 
de naam – beuk – een logische. Net als bij 
beuken blijven aan gesnoeide haagbeuken 
in de winter dode bladeren hangen. Als 
de nieuwe bladeren verschijnen, vallen de 
oude af en verschijnt het fraai groene blad.   

Kansenboom geurt naar pindakaas 
Op het Floriadeterrein staan inmiddels een 
hoop bomen met een verhaal. De Floriade 
biedt een mooi podium om die verhalen 
te vertellen. De kansenboom heeft zo’n 
verhaal. De reden dat we de kansenboom 
nu bespreken is zijn botanische naam, die 
begint met een C: de kansenboom heet 
bij kwekers Clerodendrum. De bomen – 
of eigenlijk meer struiken – staan op het 
Floriadeterrein in het vak met de C-bomen, 
struiken en vaste planten. In het Nederlands 
wordt Clerodendrum pindakaasboom 
genoemd. En dat is niet zo gek. Wrijf in de 
zomer eens stevig op een blad en er komt 

inderdaad een pindakaaslucht naar boven. 
Het is toeval: de pindakaasboom heeft niets 
met pindakaas van doen. Officieel is de 
naam nog steeds ‘kansenboom’. Dat heeft 
te maken met de giftigheid van sommige 
soorten Clerodendrum. De ene soort is 
zwaar giftig, andere soorten zijn juist medi-
cinaal in gebruik. Zoiets zie je wel vaker in 
de natuur. Clerodendrum bevat veel soorten 
uit tropisch Afrika en uit Zuid-Azië. Ook de 
tropen van Zuid-Amerika herbergen soorten 
die we soms als kamerplant tegenkomen. 
En soorten die we hier buiten kunnen 
toepassen. In het Groene Stad Arboretrum 
in Almere staat Clerodendrum trichotomum 
buiten. Die soort wordt binnenkort verge-
zeld door Clerodendrum bungei, die zich 
meer als vaste plant gedraagt. Deze soort 
is gelukkig niet giftig.

WETHOUDER JAN HOEK:  
‘WE MOETEN ALLES UIT DE 
KAST HALEN’

DE ARBORETUMRUBRIEK
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Floriade Werkbedrijf  
ook interessant voor  
werkgevers 

Het zoemt al op veel plekken rond 
in de bestuurskamers: hoe geven we 
invulling aan SROI? Deze afkorting 
staat voor Social Return On Invest-
ment en betekent dat je naast winst 
voor je eigen bedrijf ook bijdraagt 
aan maatschappelijke winst. In 
concreto: mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt weer een kans bieden 
om terug te stromen in het arbeids-
proces. Dat kan onder andere door 
het aanbieden van stageplaatsen, 
cursussen of tijdelijke werk. Mensen 
kunnen op die manier relevante 
werkervaring opdoen en daarmee 
hun kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten. In steeds meer contracten, 
ook rondom de Floriade, zullen er 
SROI-verplichtingen opgenomen 
worden. Maatwerk is daarbij ge- 
boden, ook voor werkgevers.  
Wil je hier als werkgever meer over 
weten? Neem dan contact op met 
floriadewerkbedrijf@almere.nl  

Het Floriade Werkbedrijf is dit jaar van 
start gegaan. En hoewel de expo Floriade 
Almere 2022 pas over ruim 3 jaar plaats-
vindt, zijn de eerste mensen al geplaatst en 
zelfs doorgeplaatst. In totaal gaat het om 
40 plaatsingen en 10 doorplaatsingen, dus 
Almeerders die dankzij het Floriade Werk-
bedrijf een vaste baan hebben gekregen. 
Zo is iemand met een administratieve  
achtergrond in de bouw terecht gekomen. 
Een ander mooi voorbeeld is een status-
houder die in zijn land van herkomst 
kraanmachinist was. Het was onduidelijk in 
hoeverre de opleiding en ervaring die hij 
daar had gehad voldoende was voor een 
vergelijkbare functie in Nederland. Dankzij 
een aanvullende opleiding die hij met 
steun van het Floriade Werkbedrijf heeft 
gekregen, heeft hij nu een baan in Almere 
gevonden. Met dank ook aan de medewer-
king van zijn nieuwe werkgever. Eén van 
de succesfactoren van het Floriade Werk- 

bedrijf is dat mensen intensieve begeleiding 
krijgen in het vinden van nieuw werk. Zo 
worden er klasjes gevormd en krijgen  
mensen naast theorie ook snel de mogelijk-
heid om het vak in de praktijk te leren.  
In januari starten er bijvoorbeeld klasjes 
voor het vak van rioleerder en timmerman.  
Het is mooi om te zien dat mensen na 
aanvankelijke huiver toch vol enthousiasme 
meedoen. Dus ook mensen met twee 
linkerhanden of die liever een kantoorbaan 
hebben dan met hun handen werken zijn 
welkom. Het Floriade Werkbedrijf biedt 
zo vrijwel iedereen met een uitkering een 
unieke kans om in het arbeidsproces terug 
te komen. En soms met een baan waar je 
eerder niet aan gedacht had, maar waarin 
je nieuwe kwaliteiten van jezelf ontdekt. 
Ook belangstelling? Stuur vrijblijvend een 
mail naar floriadewerkbedrijf@almere.nl 
om je nader te laten informeren.

VERRASSENDE WENDINGEN IN JE LOOP-
BAAN DANKZIJ FLORIADE WERKBEDRIJF
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1. Al het geld gaat naar de Floriade. 
Begin december heeft de gemeenteraad 
ingestemd met het beschikbaar stellen van 
extra 7,2 miljoen euro voor de realisatie 
van de Floriade-expo en –stadswijk. 
Daarmee komt de totale bijdrage van de 
gemeente uit op 21,6 miljoen. Een bedrag 
dat niet in één jaar, maar verspreid over 
meerdere jaren wordt uitgegeven. Dit be-
tekent dat nog steeds nog geen 1 procent 
van de hele begroting van de gemeente 
Almere aan de Floriade wordt uitgegeven. 
Dus er gaat een aanzienlijk bedrag naar 
de Floriade toe, maar zeker niet al het 
geld. En de voorziene baten (denk alleen 
al aan de Almeerders die structureel uit 
de uitkering komen dankzij de Floriade) 
overtreffen de kosten ruimschoots.  

2. Haddock moet wijken voor de Floriade 
en de booteigenaren zijn de dupe hiervan. 
Haddock hoefde helemaal niet te wijken 
voor de Floriade. Zowel voor, tijdens als 
na de expo was en is voorzien in een 
jachthaven. Ook voor de botenopslag,  
die wél moest wijken voor de Floriade, 
waren goede alternatieven beschikbaar.  
Haddock heeft er zelf voor gekozen 
om zich te laten uitkopen. Daarbij heeft 
Haddock beloofd dat op 1 mei 2019 de 
jachthaven leeg wordt opgeleverd. De 
gemeente heeft geen verplichting om voor 
de booteigenaren een alternatieve plek 
te verzorgen, vooral ook omdat Haddock 
er zelf voor gekozen heeft om te stoppen. 
Wel hoopt de gemeente dat iedereen 
een nieuwe plek vindt en staat zij positief 
tegenover een ‘nieuwe jachthaven’ aan 
het Weerwater of elders in de stad. 

3. De Floriadewijk wordt een klein 
Manhattan door de groei van 600 naar 
1600 woningen. In de gemeenteraad 
waren positieve geluiden te horen over 
uitbreiding van het aantal woningen in 
de Floriadewijk van 600 naar 1600 
woningen. Daarmee zou de gemeente 
een aantal miljoenen kunnen verdienen. 
Sommige mensen vrezen daardoor een 
Manhattan aan de zuidoever van het 
Weerwater, maar dat is zwaar overdreven. 

Het is eerder zo dat 600 woningen aan 
de zuinige kant was. Het gebied zou meer 
de uitstraling van een dorp hebben. Een 
aantal kavels zou helemaal leeg blijven. 
Met 1600 woningen krijgt het gebied 
meer het karakter van een stadswijk. Aan 
de uitgangspunten van een ‘groene, duur-
zame stadswijk’ wordt verder niet getornd, 
want dat is en blijft juist het uithangbord 
waarmee we bewoners en bezoekers 
willen trekken. Overigens geldt natuurlijk 
het huidige bestemmingsplan, waarin staat 
dat er maximaal 600 woningen en 60 
waterwoningen in het gebied komen.

4. Door de avondprogrammering van de 
Floriade komt er meer geluidsoverlast  
voor de omliggende wijken. In het bestem-
mingsplan is vastgelegd hoeveel dagen/
avonden tot welke tijden er vanwege 
concerten geluid mag worden geprodu-
ceerd. Het is niet te verwachten dat hierin 
veranderingen worden aangebracht. De 
verbrede A6 zorgt ook voor geluidbelasting. 
Hoewel die onder de normen blijft, is de 
gemeente samen met Rijkswaterstaat aan 
het zoeken naar manieren om die geluid-
belasting te verlagen. Binnenkort start een 
test met diffractoren, een soort geluidsgoot 
om geluidsgolven dusdanig af te buigen 
dat omwonenden minder geluidsbelasting 
kennen. Het geld voor deze test komt 
onder andere uit het bedrag dat bespaard 
is door de overeenkomst met Amvest.  
Geld dat ingezet wordt om niet alleen de 
Floriadewijk, maar nog veel meer inwoners 
te laten profiteren. 

5. Dat hele arboretum gaat verloren met 
die uitbreiding naar 1.600 woningen.
De gemeente is druk bezig om de status 
van ‘botanische tuin’ te verwerven voor 
het Floriadeterrein. Met deze status kan 
Almere extra toeristen aantrekken. Er is 
dus een groot belang om het arboretum te 
handhaven na de expo. Het uitgangspunt 
voor deze wijk blijft dat de ontwikkeling 
start vanuit het groen en de bomen en 
dat de bouwplannen daarop worden 
ingericht. Ook bij 1600 woningen gaat 
dit principe niet verloren. 

Wie over het Weerwater tuurt ziet 
het misschien niet direct, maar de 
Floriade is al in volle gang. Ik geniet 
als ik samen met kinderen bomen mag 
planten in kleine bosjes bij scholen. 
We hebben een bijenlint gerealiseerd. 
Er zijn meer dan 350 Almeerders met 
goede uitvoerbare ideeën uitverkoren 
tot spelddragers. Het aantal bedrijven 
dat zich aansluit bij de businessclub 
groeit. De knakwortel ligt in super-
markten door het hele land.

We zijn trots op onze prachtige groene 
groeiende stad. Langzaamaan zie je het 
gebied veranderen. We investeren flink 
in de groene toekomst en realiseren 
ons dat de resultaten voor omwonen-
den en andere Almeerders vaak nog 
niet zichtbaar of voelbaar zijn. Maar 
dat gaat in positieve zin veranderen. 
De Floriade past bij het DNA van 
Almere: innovatief, vooruitstrevend en 
verbindend. We gaan Almere, maar 
ook de regio, nog meer betrekken bij 
het feest van de Floriade, op onze 
weg naar de Growing Green City. 
Daar gaat het immers om: samen  
werken aan een gezonde stad zodat 
onze kinderen en kleinkinderen ook 
gezond kunnen leven in de toekomst. 
We dragen bij aan duurzaamheid, 
een beter milieu en verbetering van 
onze eigen gezondheid. Nu al ver-
binden we kennis uit de hele wereld 

met de Floriade Dialogues. In 2022 
verwelkomen we twee miljoen mensen 
uit de hele wereld om hier de toekom-
stige groene groeiende stad te komen 
bekijken.

We schetsen een toekomstbeeld waar 
kinderen ook heerlijk buiten kunnen 
spelen en waar bomen de hittestress 
verminderen en de stad verrijken. We 
scheppen voorwaarden en nodigen 
anderen uit om mee te doen. En dat 
werkt. Allerlei ministeries, de provincie 
Flevoland, Amvest die 300 miljoen 
investeert, Randstad met het Floriade 
Werkbedrijf, Aeres Hogeschool, 
boomkwekers en de Nederlandse 
Tuinbouwraad... Ze doen allemaal 
mee. Omdat ze erin geloven. Omdat 
er banen en kansen voor het bedrijfs-
leven uit voortkomen. Omdat we 
een prachtige duurzame woonwijk 
bouwen die het hart van de stad 
versterkt. We vinden het van groot be-
lang dat marktpartijen samen met ons 
vertrouwen hebben in de Floriade. Zij 
geloven in de kansen die de Floriade 
biedt en willen meedoen.

We zijn met grote ambities en beslis-
singen bezig, de gemeenteraad heeft 
breed ingestemd met de plannen. De 
trein rijdt en we nodigen u als Almeer-
ders van harte uit om mee te helpen 
onze mooie stad op de kaart te zetten!

COLUMN VAN LOES YPMA

VIJF HARDNEKKIGE 
MISVERSTANDEN  
OVER DE FLORIADE 
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KENNISDELEN BIJ FLORIADE ALMERE 2022
Floriade Almere 2022 is een podium voor 
landen/steden en bedrijven met mooie 
initiatieven en duurzame oplossingen rond 
verstedelijking. Daarnaast is Floriade  
Almere 2022 een podium voor verschillende 
doelgroepen om kennis te vergaren over 
de thema’s energie, voeding, vergroening 
en gezondheid. En om deze kennis te 
delen met de nationale en internationale 
bezoekers, deelnemers onderling en het 
bedrijfsleven. Graag maken wij er in deze 
special gebruik van om enkele van de doel-
groepen, die voor Floriade Almere 2022 
belangrijk zijn, extra te belichten.

Floriade Academy
Afgelopen september heeft Floriade Almere 
2022 de Floriade Academy in het leven 
geroepen, een mooie ervaringswerkplek 
voor jongeren. Ten eerste krijgen studenten 
bij de Academy de kans om onderzoek 
te doen voor afstudeerscripties en voor 
projecten vanuit co-makerships. Dat laatste 
houdt in dat studenten van verschillende 
studierichtingen van Hogeschool  
Windesheim samenwerken aan het 
oplossen van een vraagstuk. Zo worden 
studenten en andere jonge talenten via 
de Academy aan Floriade Almere 2022 
verbonden. Zowel de Floriade-organisatie 
als de Floriade Academy gelooft in de 
kracht van jong talent. Daarom wordt de 
kennis en energie van studenten gecombi-
neerd met de kennis van de professionals 
die werkzaam zijn bij Floriade Almere 
2022 B.V. Ten tweede worden studenten 
in de Academy uitgedaagd om mee te 
denken over de Floriade. Zo krijgen ze de 
kans om deel te nemen aan de organisatie 
van een uniek internationaal georiën-
teerd evenement. Ten derde is er ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling. Periodiek 
worden er workshops georganiseerd om de 
belangrijkste competenties in de praktijk te 
brengen. Samen sta je sterker en kom je tot 
resultaten waar zowel de studenten als de 
Floriade-organisatie trots op kunnen zijn!

René Blom, mede-initiator van de Floriade 
Academy, benadrukt: “De wereld kan niet 

zonder de inzet van jong talent. Genera-
ties verbinden, kennis delen, van elkaar 
leren, inspireren en groeien. En dat is 
natuurlijk precies waar het bij de Floriade 
ook om draait. We laten graag een mooie 
wereld na aan de volgende generaties, 
delen kennis en leren van elkaar over de 
subthema’s voeding, gezondheid, energie 
en vergroening. We hopen daarmee be-
zoekers te inspireren om daarna te groeien 
tot de Groene Stad van de Toekomst.” 

De Floriade Academy heeft zich onder  
andere als doel gesteld om in 2019 
meer dan 10 stageplekken en afstudeer-
onderzoeken te faciliteren en meer dan 
40 schoolopdrachten te creëren. Gestart 
werd met 39 studenten. Inmiddels bestaat 
de Academy uit 49 studenten. Zij zijn 
afkomstig van 5 verschillende scholen en 
universiteiten en vertegenwoordigen 15  
verschillende studies. Meer dan de helft 
van deze studenten is woonachtig in 
Almere. In het kader van de persoonlijke 
ontwikkeling worden masterclasses door 
de studenten georganiseerd. Zo leren de 
studenten al vroeg te netwerken. Gaston 
Lacroix, student Biologie, Voeding en  
Gezondheid zegt hierover: “De Floriade 
Academy geeft jongeren de kans om  
kennis en ervaring op te doen in de  
praktijk. Ook krijg je de kans om te  
(leren) netwerken en begin je hier met  
het opzetten van je eigen netwerk.” 

Floriade Business Club
Niet alleen jongeren vergaren en delen 
kennis bij Floriade Almere 2022. Ook 
voor het bedrijfsleven is hier een rol weg-
gelegd. Zo is in het voorjaar van 2017 de 
Floriade Business Club (FBC) opgericht. 
Een netwerkclub voor ondernemers die 
hun business willen laten groeien én de 
wereld een beetje beter willen maken. 
Inmiddels is de FBC uitgegroeid tot een 
interessant netwerk met bijna 160 mem-
bers (leden). En al deze members hebben 
in ieder geval één ding gemeen: ze 
willen kennisdelen over één of meerdere 
van de subthema’s van Floriade Almere 

2022: energie, voeding, vergroening, 
gezondheid. Ze delen hun ‘best practices’ 
met elkaar met de gedachte van elkaar 
te leren en vooral elkaar en daarmee de 
wereld vanuit ondernemerschap verder te 
brengen.

Vrijwilligers
En als we het over van elkaar leren 
hebben, staan we ook graag stil bij de 
ruim 180 zeer betrokken vrijwilligers. Een 
onmisbare schakel onderweg naar Floriade 
Almere 2022. Want ook via hen wordt er 
veel kennis gedeeld. Bijna wekelijks zijn 
zij aanwezig bij evenementen, bijeenkom-
sten en rondleidingen. Vol enthousiasme 
vertellen zij alles wat zij weten over de 
plannen en ambities van de expo Floriade 
Almere 2022. En niet alleen delen zij 
kennis. Onze vrijwilligers halen ook graag 
nieuwe informatie op. Zo is onlangs een 
groep vrijwilligers op bezoek geweest bij 
het Arboretum in Doorn om meer bomen-
kennis op te doen. En er zijn vrijwilligers 
langs geweest bij Rijkswaterstaat, bij een 
bouwproject aan de A9, om kennis op te 

doen over snelwegen en de aanleg daar-
van. Op deze manier vergaren zij steeds 
meer informatie, die zij delen met deelne-
mers aan rondleidingen en bezoekers van 
evenementen en bijeenkomsten. Dankzij 
deze vrijwilligers zijn er 75 rondleidingen 
over het Floriadeterrein georganiseerd en 
is het team voorlichting aanwezig geweest 
op meer dan 20 evenementen in de stad.  
Hier gaan we in 2019 vol enthousiasme 
mee door.

Wist je dat… 

…Floriade Almere 2022 gestart 
is met de werving voor de tweede 
beplantingsronde van laanbomen. 
De tuinbouwsector is enthousiast en 
we ontvangen positieve reacties van 
kwekers die graag bij willen dragen 
aan Floriade Almere 2022. Zo krijgt 
het Groene Stad Arboretum steeds 
meer vorm.
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