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Foto’s André Prins Fotografie

FLORIADE OP KOERS VOOR 2022
Elk half jaar brengt het Floriadeteam
(foto’s van alle betrokkenen zijn te vinden
op www.floriade.almere.nl) een voortgangsrapportage uit. Daarin staan de
mijlpalen van het afgelopen half jaar en
een vooruitblik op de mijlpalen van het
komende half jaar. Begin januari 2019
kwam de laatste voortgangsrapportage
uit. Die leert dat de organisatie op koers
is om alles op tijd gereed te hebben in
2022. En dan gaat het niet alleen om het
Floriadeterrein. De hele stad moet er spic
en span uitzien. Zoals de A6, het station,
het Rondje Weerwater, de Esplanade.
Ook deze projecten liggen op koers.

Puzzelwerk
Wie momenteel in de buurt van het Floriadeterrein komt, ziet dat er vooral gewerkt
wordt op het terrein van Waterhout.
Het arboretum wordt verder aangelegd
met ruim 500 nieuwe bomen die door
kwekers uit heel Nederland zijn aangeleverd. Tegelijkertijd wordt het eerste
vastgoed gerealiseerd, vinden grondwerkzaamheden plaats en krijgen de wegen
en de boulevards vorm. In het voorjaar
gaan de werkzaamheden voor het eerste
pand, het Innovatiepaviljoen van provincie
Flevoland, van start. Ondertussen vinden
de voorbereidingen van de brug over het

stadswijk kunnen komen. Deze stadswijk
verrijst na de expo in 2022 in het gebied.
Bij dit puzzelwerk worden ook bewoners
actief betrokken.

Floriade Werkbedrijf

Weerwater plaats en wordt er op een innovatieve manier gewerkt aan circulaire bruggen die er in het gebied komen. Nog meer
puzzelwerk, maar meer op de tekentafel, is
de vraag hoeveel extra woningen er in de

Als na de Expo de woonwijk verder
wordt afgebouwd, maken we gebruik
van al het groen door de bouwplannen
in detail daarop af te stemmen. Zo ontstaat een unieke stadswijk. Dat is goed
voor de natuur en voor de mensen. Het
zorgt voor gezonde lucht, maar ook dat
mensen graag naar buiten gaan om te
sporten, eigen eten te verbouwen of
elkaar te ontmoeten. Natuur is onmisbaar
voor een woonomgeving waar mensen
lang en met plezier wonen. Kijk naar
DUIN, een wijk waar het landschap
centraal staat, ook ontwikkeld door
Amvest.”

SAMEN BOUWEN AAN DE GROENE
STAD VAN DE TOEKOMST IN ALMERE
Amvest en Dura Vermeer zijn begonnen
met de werkzaamheden voor de Floriade
Expo 2022 en de groene stadswijk op het
Floriadeterrein in Almere. Maarten Janssen
van Amvest en Marieke Mentink van Dura
Vermeer vertellen hoe je de Groene Stad
van de Toekomst ontwikkelt waar mensen
zich thuis voelen.
Onder de noemer Growing Green Cities
(GGC) wil Almere oplossingen ontwikkelen voor de natuur in de stad, groene
energie, gezondheid en lokale voeding.
De Floriade Expo 2022 die op 28 april
2022 haar deuren opent, vormt het
natuurlijke hoogtepunt van deze GGCaanpak. “Daarom willen wij ervoor
zorgen dat al tijdens de Expo een deel
van de toekomstige woonwijk er staat.
Tijdens de Expo wonen zelfs hier en
daar al mensen in de Floriadewijk. En je
kunt er als bezoeker ook overnachten”,

zegt Maarten Janssen, projectdirecteur
bij Amvest.
Na de Expo wordt het Floriadeterrein
uiteindelijk een aantrekkelijke groene
stadswijk met 660 woningen mogelijk
meer en 42.000 m2 voorzieningen.
“Het wordt een plek voor iedereen, met
een goede mix van (sociale) huur- en
koopwoningen. Rust, ruimte en groen
krijgen de absolute voorrang”, aldus
Marieke Mentink, directeur klant & markt
bij Dura Vermeer. “Maar eerst zal het
terrein in 2022 het decor zijn voor de
wereldtuinbouwtentoonstelling.”
“Om te bouwen, wordt vaak eerst groen
weggehaald. Hier gaan wij dat anders
doen”, zegt Janssen. “Voor de Expo wordt
een prachtig arboretum aangelegd, een
unieke plantenbibliotheek met bomen en
planten die in Nederland gekweekt zijn”.

Marieke Mentink vult aan: “Ook is
er plek voor kansrijke ontwikkelingen
op het gebied van de energietransitie
en mobiliteit. We onderzoeken nu de
energiebehoefte in de wijk en mogelijkheden om die onderling uit te wisselen.
Daarnaast werken we met een van onze
innovatieteams aan de ontwikkeling van
een woning met alleen gerecyclede en
natuurlijke materialen. We willen hier
echt een showcase van maken. De wereld
laten zien dat we nog veel kunnen leren
van de principes uit de natuur. Maar we
kijken ook naar ‘slimme straten’ om voor
te sorteren op zelfrijdende auto’s. De
wijk wordt sowieso autoluw.”
De ambitie is dat hier in Almere straks
de Groene Stad van de Toekomst verrijst
met een voor Nederland ongekend hoge
woonkwaliteit. Amvest en Dura Vermeer
gaan die uitdaging graag aan.
Janssen: “Het uitgangspunt is dat alle
bouwwerken die we realiseren voor

Ook het Floriade Werkbedrijf begint warm
te draaien. Inmiddels zijn 40 mensen via
het Werkbedrijf geplaatst en 10 daarvan
zijn doorgestroomd naar regulier werk.
Mooi is om te zien dat een aantal mensen
echt een grote carrièreswitch maken. Van
bankmedewerker naar actief in de hospitality
of de bouw: sommigen ontdekten een
nieuwe passie bij zichzelf.

de Expo zo veel mogelijk worden
hergebruikt in de toekomstige stadswijk.
De paviljoens worden zo ontworpen dat
we ze eenvoudig kunnen ombouwen tot
woningen of horeca. Onze grootste
uitdaging is dat de Expo een keiharde
planning heeft. De Floriade gaat op
28 april 2022 open en de Koning is al
besteld!”

WIE WINT DE FLORIADE FOTOWEDSTRIJD?
Tot en met 15 mei kunnen jong en oud hun
foto’s uploaden op floriadefotowedstrijd.nl
en strijden voor de felbegeerde prijzen.
Naast een beeldje (winnaar juryprijs)
krijgen winnaars een professionele camera
van ongeveer 850 euro. En misschien nog
het mooiste: de winnende foto’s komen te
hangen in het Almere-paviljoen tijdens de
Floriade in 2022 en kunnen bewonderd
worden door twee miljoen bezoekers.

Meer dan groen
Op 1 maart is de fotowedstrijd van start
gegaan en inmiddels hebben ruim 200
mensen foto’s ingestuurd. De foto’s moeten
een link hebben met Floriade Almere 2022
of één van de thema’s voeding, groen,
energie en gezondheid. Dit heeft inmiddels
een bont palet aan inzendingen opgeleverd.
Nu de lente steeds meer ontluikt, is de
verleiding groot om naar buiten te trekken
en het nieuwe groen te fotograferen. Maar
ook culinaire lekkernijen, duurzame mode,
moderne architectuur en voorbeelden van
duurzame energie (windmolens of zonnepanelen) passen perfect bij de komende
Floriade. En een verrassende foto maakt
natuurlijk de meeste kans van slagen.

Jury
Op 15 mei sluit de inzendingstermijn. Snel
daarna buigt een jury onder leiding van
wethouder Ypma zich over alle inzendingen
en nomineert zij per categorie tien foto’s. In de
jury zitten verder de deskundige Almeerders
Fred Rotgans, Maarten Feenstra, Robin van
der Kolk en Mona Alikhah. De 10 genomineerde foto’s komen op de website te staan
en zijn ook te bezichtigen in de hal van het
stadhuis. Vervolgens kan het publiek stemmen tot en met 15 juni. Tijdens het
Floriade Festival worden op 16 juni de winnaars bekendgemaakt. Uiteindelijk zijn er
vier winnaars, want er zijn twee categorieën:
jeugd (tot en met 18 jaar) en volwassenen
(vanaf 19 jaar). Elke categorie kent een
jurywinnaar en een publiekswinnaar.
Met de meivakantie in zicht krijg je de tijd
om een fraaie foto van het Floriadeterrein
te maken. Of juist iets heel anders in
Almere, Flevoland, in Nederland of waar
dan ook in de wereld dat betrekking heeft
op (de thema’s van) de Floriade in Almere
in 2022.

Over Amvest
Als investeerder én ontwikkelaar van
woongebieden, woningen en zorgvastgoed in Nederland wil Amvest
bijdragen aan goed functionerende
wijken, waar mensen lang en met plezier
wonen. Amvest investeert namens
pensioenfondsen en verzekeraars voor
de lange termijn in vrijesectorhuur- en
sociale huurwoningen.

Over Dura Vermeer
Dura Vermeer is een ontwikkelende
bouwer werkzaam in heel Nederland.
Het bedrijf werkt voornamelijk in
de ontwikkeling, engineering, bouw,
onderhoud en renovatie van projecten
in zowel bouw als infrastructuur.

De arboretum rubriek.

DIOSPYROS HEEFT VELE KWALITEITEN
Welkom in de bomenbibliotheek van Floriade
Almere 2022. Het arboretum is één van de
pijlers van Floriade Almere 2022. In het
noordwesten van het terrein (Utopia) komen
bomen waarvan de botanische naam met een
A begint. Dit loopt door tot het zuidoosten
(nabij De Steiger) met bomen waarvan de
naam met een Z begint. In de specials lichten
we steeds een letter uit het alfabet uit. Deze
keer een D-boom.

Er zijn weinig boomsoorten die met een
D beginnen. Maar in het Groene Stad
Arboretum komt er eentje: de Dispyros.
Beter bekend als godenpeer, sharonfruit of
nog beter als kaki.
Eigenlijk is de naam kaki voorbehouden
aan één van de 500 soorten Diospyros
die op de wereld voorkomen. Het zijn
vooral tropische soorten die op de Floriade

“Heerlijk om elke dag op te
staan met nieuwe foto’s”
Jan Dekker is zelfstandig fotograaf in
Almere Haven en is bij de fotowedstrijd betrokken als moderator van de
website. Dit betekent dat hij alle foto’s
controleert voordat ze definitief geplaatst worden. Voor Jan is het niet de
eerste keer dat hij bij een fotowedstrijd
betrokken is. “Voor een Indonesische
vliegtuigmaatschappij ben ik jurylid
geweest van een wedstrijd die zij
organiseerden. Op zijn top kregen
we toen 2500 foto’s te verwerken.”
Elke dag (ook in het weekend) opent
Jan zijn laptop om tot zijn genoegen
nieuwe inzendingen te zien. “Per dag
komen er 30 foto’s bij en ze worden

dood zouden vriezen. Maar de Diospyros
kaki is straks op de Floriade te zien.
De kaki is in de fruitkraam niet meer weg
te denken: de oranje vruchten worden
steeds meer aangeboden. Niet onlogisch
overigens: het is een vrucht met een eigen,
vrij zoete smaak. Bovendien bevat de
vrucht veel vezels en veel vitamine A.
Overigens geldt dit vooral als je de vrucht
met schil opeet. Uit onderzoek is verder
gebleken dat kaki het vrijkomen van
histamine verkleint. Daarmee helpt de
vrucht allergische ontstekingsreacties net
zo goed te voorkomen als een medicijn. Zo
zijn er meer claims dat kaki’s gezond zijn.

steeds beter van kwaliteit. Heel veel
foto’s hebben natuur als onderwerp.
Begrijpelijk, maar van mij mogen er
meer foto’s over voeding, stadswijken
van de toekomst en architectuur komen.” Jan Dekker hoopt op meer inzendingen door jongeren. Hij ziet ze heel
actief zijn met selfies en Instagram. “Ik
denk dat het nog moet doorsijpelen en
dat er met de schoolvakantie in zicht
een grotere toeloop gaat komen.” Zelf
heeft Jan Dekker wat met industriële
vormgeving. Hij is erg enthousiast
over pijpleidingen of zoiets als de
warmtevoorzieningen bij de Hogering.
“Energie is fototechnisch gezien een
mooi onderwerp. En dat past ook bij
de Floriade, het is zo veel meer dan
natuur.” Gelukkig heeft hij nog bijna
geen foto’s hoeven afkeuren. Sommige
foto’s bevatten een watermerk en dat
is niet toegestaan. Nog een goede
maand en dan gaat Jan Dekker om de
tafel zitten met de juryleden. “Ik heb
wel zo mijn favorieten, maar ik ga de
jury natuurlijk niet beïnvloeden. Reuze
benieuwd ben ik naar hun keuze.”

Bij een kweker in de Achterhoek vonden
we een enorme Diospyros virginiana.
Deze soort uit de staat Virginia in de VS,
wordt ook wel persimoen genoemd.
Op de Floriade wordt het een kleine boom
met een diep gegroefde stam en een gele
herfstkleur. De vruchten zijn met twee
tot vijf centimeter een stuk kleiner, maar
wel degelijk eetbaar. Indianen droogden
de vruchten zoals wij dat met pruimen
deden. En is de boom dood? Dan levert het
prachtig hout. Niet verwonderlijk voor een
familielid van het ebbenhout.
Als laatste van die 500 soorten Diospyrus
wordt op de Floriade Diospyros lotus
geplant. Het is een boom uit Azië, die
daar ook als fruitboom in cultuur is. De
vruchten van de boom hier zullen klein
zijn. Net als het hele geslacht houden de
bomen van een warmer klimaat. Goed
nieuws voor deze bomen dus, want in de
Groene Stad van de Toekomst is het door
bebouwing en veranderd klimaat warmer
dan het nu is op het Weerwatereiland.
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Foto: Jan Dekker

Zichtbaar

LEVER EEN TEGEL IN EN
KRIJG EEN GRATIS PLANT
Dronebeelden Floriadeterrein door André Prins

KLEURRIJKE INSPIRERENDE AGENDA
Net als de natuur die nu volop gestart
is met het bloeiseizoen zien we dat het
Floriadeterrein steeds meer gevuld wordt
met prachtige bomen, geleverd door de
Nederlandse tuinbouwsector. Ook onze
agenda is kleurrijk en gevuld. Want met
het lenteseizoen is er weer een mooie
periode aangebroken met veel activiteiten
op de planning van Floriade Almere
2022 B.V.
Hieronder een greep uit de vele en diverse
activiteiten. Allemaal onderdeel van de
‘Making Of’ in de aanloop naar de Expo
in 2022.

inspirerende dag met internationale sprekers
en discussies over de toekomst van ons eten.
Begin april ging een Dialogue – Solution
over een geheel ander onderwerp:
‘Vertical Greening’. Hoe zorgen we ervoor
dat we met de toenemende verstedelijking
en met het gebrek aan ruimte waardevolle
groene oplossingen vinden om met de
klimaatverandering steden koel te houden,
gebouwen duurzaam te bouwen en
gevels groen te maken? Het is goed om
te zien dat er zoveel actuele kennis is in
de wereld en dat de bereidheid tot delen
hiervan groot is.

Bewonersbijeenkomsten

Floriade Dialogues Summit

Floriade Dialogues
De Floriade Dialogues zijn een reeks van
vakinhoudelijke congressen en bijeenkomsten
als onderdeel van de Making Of, waar
vakspecialisten samen doorpraten over
actuele ontwikkelingen op de thema’s van
de Expo en bekijken of samenwerking
richting 2022 mogelijk is.
Eind maart vond de Floriade Dialogue
Summit plaats, georganiseerd door de Flevo
Campus en Floriade Almere 2022 B.V. Dit
is een jaarlijks internationaal symposium.
Hiermee wordt op belangrijke onderwerpen
een relatie gelegd tussen de steden en
hun universiteiten die zich in 2022 aan de
Floriade willen binden. De eerste Floriade
Dialogue Summit stond in het teken van de
vragen ‘Hoe maken we steden groener en
hoe zorgen we dat gezond voedsel voor
iedereen toegankelijk is?’ Het was een

Ook vonden het eerste kwartaal van dit
jaar de bewonersbijeenkomsten plaats in de
omringende wijken van het Floriadeterrein
zoals in Filmwijk, Almere-Haven en Stedenwijk. Peter Verdaasdonk, sinds januari 2019
directeur van Floriade Almere 202 B.V., nam
de bewoners mee in de stand van zaken
rondom Floriade Expo 2022. Ook waren
er inleidingen van wethouder Loes Ypma
en stedenbouwkundige Ria van Dijk. Een
enthousiaste reactie kwam van een aanwezige
in Haven op een filmimpressie van de
Floriade in Venlo:. ‘Wauw, te gek zeg!’.
En in Filmwijk was er waardering voor de
eerlijke antwoorden op de soms kritische
vragen uit de zaal Dit houdt ons scherp.
Daarom zullen we in de aanloop naar
2022 nog regelmatig aanwezig zijn bij de
bijeenkomsten in ‘de wijken’ en is iedereen
welkom om zich te laten informeren en
om vragen te stellen. Dit kan ook altijd via
e-mailadres contact@floriade.nl.

worden hier bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Expo en over de stadwijk
die na 2022 verder gebouwd gaat worden.
Daarnaast gaat het vooral over welke mogelijkheden de Expo en de stadwijks ondernemers bieden en hoe je in aanmerking komt
mee te dingen bij een aanbesteding. Ben
je ondernemer en zie jij kansen voor jouw
bedrijf? Schrijf je nu nog snel in via
www.floriadebusinessclub.nl, want vol=vol.

Floriade Festival
Ook dit jaar is er het Floriade Festival. Zet
15 en 16 juni alvast in je agenda, want
Floriade Almere 2022 B.V. heeft samen met
de Gemeente Almere, Almere City Marketing en de Ondernemers Vereniging Almere
Centrum een mooie programma hiervoor
uitgewerkt. De invulling houden wij graag
nog even als verrassing, maar we kunnen
wel vast vertellen, dat er zeker weer rondleidingen gegeven worden, zowel over het
water als over (een deel van) het Floriadeterrein. Vorig jaar kwamen 5.000 bezoekers
op het festival af. Hopelijk komen er dit jaar
nog meer bezoekers om zich te informeren,
inspireren en eventueel aan te sluiten bij de
verschillende activiteiten. Geheel in lijn met
onze belangrijke kernwaarden: Explore.
Touch. Change.

Ondernemersbijeenkomst
Ondertussen zijn de voorbereidingen van
Floriade & Business, een grote ondernemersbijeenkomst, op 23 april in KAF Almere
in volle gang. Ondernemers uit Flevoland
(maar ook van daarbuiten) zijn welkom en

vanuit heel Nederland hebben samen al
1.200 bomen geschonken. Deze bomen
worden met grote opleggers naar het
Floriadeterrein gebracht en stuk voor stuk
naar hun plek gereden.

Ruim 1200 bomen geschonken
En dan het Floriadeterrein. Dat is volop in
ontwikkeling. De tweede ronde voor inzending van bomen loopt alweer even. Kwekers

Start werkzaamheden

En er is nog veel meer:
In februari is de aanleg van het terrein
officieel gestart met een symbolische
handeling door wethouder Loes Ypma en
de directeuren van Amvest, Dura Vermeer en
Floriade Almere 2022 B.V.. Zij bevestigden
een hek rondom een waardevolle prunus.
Ten teken dat het groen op het terrein
vertrekpunt is van alle werkzaamheden.
Onlangs hebben de eerste besprekingen
plaatsgevonden met de architecten die de
Green Embassies gaan ontwerpen.
Dagelijks rijdt er werkverkeer af en aan en
zorgen Dura Vermeer en Amvest ervoor dat
het Floriadeterrein steeds meer de contouren
van de Groene Stad van de Toekomst krijgt.
Wil je ook met eigen ogen zien hoe snel
het Floriadeterrein zich ontwikkelt? Wandel
dan mee met één van onze gidsen. Kijk op
www.floriade.nl/evenementen wanneer de
rondleidingen plaatsvinden.
De organisatie van de Expo in 2022 bruist
van de energie en heeft de lentekriebels
flink te pakken. Kom naar één van de vele
activiteiten, ontdek zelf ook hoe mooi het in
2022 wordt en laat je inspireren.

De actie ‘Zet Almere in Bloei’ start op 20
april. Drie maanden lang kan je jouw
tuintegel inleveren en een gratis plant
meekrijgen. Nieuw dit jaar is dat je de
tegel rechtstreeks bij Almeerplant of
Intratuin kunt inleveren waar je meteen
een plant uit het vlinder- en bijenassortiment meekrijgt. En net zoals vorig jaar
kan je nog steeds je tegels (maximaal vier)
kwijt bij het Upcyclecentrum. Daar krijg je
dan een voucher die je bij de tuincentra
kunt inleveren.

Goodie-bag

Opwarming stad

Tulpen

Het lijkt zo lekker praktisch: je legt je tuin
vol tegels en je hebt er geen omkijken meer
naar. Toch heeft zo’n ‘onderhoudsvriendelijke
tuin’ ook een keerzijde. Steen houdt warmte
langer vast dan groen. Al die versteende
tuinen leiden tot opwarming van de stad.
Bovendien kan regenwater bij een flinke
hoosbui niet goed in de bodem trekken,
waardoor het riool overbelast raakt. En ten
slotte is een tuin zonder groen absoluut niet
interessant voor vogels, egels, vlinders en
andere dieren.Met als gevolg dat de biodiversiteit in de stad afneemt. Dus doe ook
mee en maak Almere een stukje groener.

Almere in bloei zetten is een van de
doelen waar Growing Green Cities en
de Floriade samen met de Almeerders
aan werken. Zo was er in het Odeonpark
een speciaal tulpenplukveld zijn er in heel
Almere al diverse Tiny Forests geplant,
hebben het Luierpark en Vindplaats Zenit
een speciale Floriadeboom en is er een
breed bloemen- en bijenlint geplant onder
de hoogspanningskabels van TenneT.
Vorig jaar kreeg iedere wijk een eigen
tulpenveld. Ook zijn er in 2018 in totaal
3000 tegels ingeleverd tijdens ‘Zet Almere
in Bloei’. Doe dit jaar ook mee, zodat

Op de eerste dag van de actie, 20 april,
is er bij de twee tuincentra en bij het
Upcyclecentrum een speciaal ‘Zet Almere
in Bloei-uurtje’. Als je in dat uur een tegel
inlevert krijg je een Growing Green Cities
Goodiebag en een groene versnapering
bij de Foodtruck van Oerz. We staan bij
Almeerplant tussen 10.00 en 11.00 uur,
bij Intratuin tussen 12.00 en 13.00 uur en
bij het Upcyclecentrum tussen 14.00 en
15.00 uur.

we met elkaar dit aantal in 2019 ruim
overtreffen. Op deze manier wordt er
toegewerkt naar de Floriade in 2022 en
naar een groener Almere.

Die foto’s doen het trouwens ook
goed bij de Floriade Fotowedstrijd.
Daar hebben we inmiddels ruim
200 aanmeldingen voor binnen
en een winnaar kiezen voor dit
jaar wordt volgens mij een flinke
klus voor de jury. Gelukkig mag ik
samen met een aantal professionele
Almeerse fotografen de selectie
doen.
Foto: Jan Dekker

Tulpenveld zet Almere in bloei
In het Odeonpark is een prachtig tulpenveld tot bloei gekomen. Vorig jaar werden
liefst 202.022 bollen in samenwerking
met de Koninklijke Algemeene Vereeniging
voor Bloembollencultuur geplant. Iedereen
die dat wil mag op 20 april vanaf 16.00
uur een bosje tulpen plukken. Op die
manier heeft iedereen met Pasen mooie
bloemen in huis.

tijdens het Floriade Festival op 15 en
16 juni. Tot slot gaat tijdens hetzelfde
festival kunstenaar Jos Bregman op een
heel bijzondere manier aan de slag
met de Flevo-es. Hij gaat hiphoppen
met hout door samples uit een boom te
nemen en daar een nieuwe boom van
te componeren.

Nieuwe ronde in mei

VAN KERSENSPUGEN
TOT HIPHOPPEN
MET HOUT
De jury van de Floriade Parade heeft
deze maand vijf nieuwe initiatieven
gekozen die een financiële kickstart
krijgen voor een mooi Almeers project.
In totaal kon de jury kiezen uit dertien
voorstellen, waarvan zeven deze
maand ingediend zijn en zes voorstellen
die eerder al werden opgestuurd.
Vorige maand werden al zes initiatieven
beloond met een bedrag tussen de
500 en 1000 euro.

Mobiele kruidentuin en
stadsimkers
De vijf gekozen initiatieven zijn zeer
divers. Taalcentrum Almere heeft een
bijdrage voor een mobiele kruidentuin
aangevraagd. Zo kunnen leerlingen
koken met zelfgekweekte kruiden,
als smaakvervanger voor zout. De
werkgroep Spanningsveldbos zorgt
voor meer biodiversiteit en meer fruit in
het bos en wordt nu ondersteund in het
aanschaffen van benodigde materialen. Aeres Hogeschool Almere gaat
jongeren opleiden tot stadsimkers en Het
Kersenboertje organiseert mede dankzij de
Floriade Parade het NK Kersenpitspugen

Wat is Almere mooi als het lente is.
Het eerste verse groen van de bomen
is al zichtbaar, de verschillende
tulpenvelden staan prachtig in bloei
en de bloei van de kersenbloesem
in de Regenboogbuurt haalde zelfs
de landelijke televisie bij Goedemorgen Nederland. Ook op andere
plekken is die sierkersenbloesem
overigens schitterend om te zien
en dat levert een heleboel mooie
foto’s voor de sociale media op.
De kinderen hebben zo veel lol en
spelen lekker tussen al dit moois.
Zo genieten we er samen van!

Heb jij een goed initiatief voor een
groener en gezonder Almere? Vraag
dan ook de financiële kickstart van de
Floriade Parade aan. Ga naar
www.growinggreencities.nl voor de
spelregels en het aanmeldformulier.
Als je het formulier voor 29 april
opstuurt naar growinggreen@almere.nl,
kijkt de jury er begin mei al naar!
Elke maand kiest de jury rond de vier
initiatieven. De overige voorstellen
worden niet definitief terzijde geschoven.
De jury kan het voorstel, eventueel aangepast en aangescherpt, nog een half
jaar na het inleveren kiezen.

Ook de aanmeldingen voor het
ondernemersevenement op 23 april
stromen goed binnen. Er wordt
tijdens dat evenement op 23 april in
KAF meer bekend gemaakt hoe en
waar lokale en regionale ondernemers van kunnen profiteren als het
om de Floriade gaat. De Floriade
levert onze mooie stad nu al veel
werk, levendigheid en prachtige
kleuren op.
We komen nu echt op stoom en de
Floriade wordt steeds meer zichtbaar. Ik merk dat ook aan de vele
initiatieven van betrokken Almeerders, scholen en aanmeldingen voor
de Floriade Parade. We hebben
inmiddels al aan iets meer dan tien
initiatieven een financieel steuntje
kunnen geven!
Het maakt mij als uw wethouder
ook blij, want het gaat ons om het
stimuleren van de initiatieven en de
bijdrage aan onze prachtige groene
stad. Daar wordt op het stadhuis en
bij de Floriade Almere 2022 B.V.
ook elke dag keihard aan gewerkt
en daarmee hebben we met het
voorjaar een positieve flow te pakken. Ik nodig u tenslotte van harte uit
voor het Floriade Festival op 15 en
16 juni in het centrum van de stad
en wens u een heerlijke zonnige
lente toe.
Column Loes Ypma, wethouder
Floriade

