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Nu al een
miljoen euro
bespaard
dankzij
Floriade
Werkbedrijf

Wethouder Jerzy Soetekouw:

‘Floriade
Werkbedrijf
is een
inspirerende
showcase’

Gemeente Almere en het UWV hebben
gezamenlijk sinds de start van het Floriade
Werkbedrijf een miljoen euro bespaard
op het uitgeven van uitkeringen. Sinds de
start, bijna twee jaar geleden, zijn meer dan

Jerzy Soetekouw is wethouder Sociaal Do-

zie ik daarbij als een mooi eerste statement,

wethouder te danken aan vier factoren:

mein, Diversiteit en Inclusie. Gevraagd naar het

maar graag zie ik dat meer denkers en

samenwerking, duurzame uitstroom, beter

belang van de Floriade Expo 2022 voor Almere

doeners op het gebied van circulariteit zich

kijken naar de talenten van kandidaten,

Een grote meerderheid van de eerste groep

kijkt hij nadrukkelijk buiten de grenzen van zijn

hier vestigen. Natuurlijk heb je in Ede-

en de concreetheid van de Floriade. “Met het

deelnemers aan het Floriade Werkbedrijf

portefeuille. En ook buiten de grenzen van

Wageningen Food Valley en zou je een soort

Floriade Werkbedrijf is er nu één duidelijk

heeft een nieuwe, vaste baan gevonden. Een

Almere. “In Singapore staat een heel mooi

concurrent kunnen zijn van Wageningen.

aanspreekpunt voor werkgevers die worden

succes voor het Floriade Werkbedrijf, want

ontzorgd.”

de prognose was dat pas in 2022, vlak voor

vijftig mensen weer aan de slag gegaan.

luchthavengebouw, groen én energieneutraal.

Maar ik denk dat slimme verbindingen met

Het bevat tuinen die over vier etages

Wageningen Universiteit zijn te maken, onder

groeien. Ik zie dat gebouw als inspiratie-

andere via de Flevo Campus. Steeds meer

Bekendheid

miljoen een feit zou zijn. Er is weinig uitval

bron voor Almere. We hebben hier veel ruimte

landen krijgen last van verwoestijning. Dat biedt

Soetekouw is enthousiast over het Werkbedrijf.

en dankzij de nieuwe opleiding, herscholing

en groen, maar dat kan wel een kwaliteit-

kansen voor Nederland met zijn kennis op het

Wel vindt hij dat het met de bekendheid ervan

en werkervaring zijn de kansen op nieuw blij-

simpuls gebruiken. Ook op recreatiegebied

gebied van water en voedsel.” Volop ideeën dus

nog beter kan. “Ik zie Floriade Werkbedrijf als

vend werk voor de deelnemers aan dit pro-

kunnen we ons verder ontwikkelen.”

bij de wethouder Sociaal Domein over wat de

een inspirerende showcase. Ik merkte het nog

gramma sterk gegroeid. Het gaat om zeer

Floriade Expo 2022 allemaal voor Almere kan

deze week toen ik cheques uitdeelde in het

uiteenlopende banen zoals secretaresses,

opleveren.

kadervan de Floriade Parade en daarbij in

groenmedewerkers, inkopers en beveiligers.

Scherp economisch proﬁel
Groen en grijs integreren, noemt Soetekouw

de start van de Expo, het eerste bespaarde

gesprek kwam met een ondernemer. Werk-

het. Want in 2050 woont 70% van de wereld-

Vier sleutels tot succes

gevers zijn echt enthousiast te krijgen voor

Social Return

bevolking in steden en die moeten in een

Eén van de manieren waarmee Almere volop

de werkwijze van het Floriade Werkbedrijf.

Dankzij de komst van de Floriade naar

groene en gezonde stad wonen. Exact het

vruchten wil plukken van de Expo in 2022 is

Dat wil ik nog breder in de stad rond laten

Almere is de werkgelegenheid toe-

thema van de Floriade in 2022 in Almere. De

het Floriade Werkbedrijf, een samenwerkings-

zingen.”

genomen. Alle bedrijven die een opdracht

wethouder ziet de Floriade als een uitgelezen

verband van Gemeente Almere, UWV en Rand-

krijgen van Floriade Expo 2022 zijn ook

kans om Almere op de kaart te zetten.

stad. Het doel is om 340 Almeerders met een af-

verplicht mensen met een afstand tot de

“Floriade kan bijdragen aan een scherp

stand tot de arbeidsmarkt niet alleen in aanloop

arbeidsmarkt meer kansen op werk te

economisch profiel van Almere met als pijlers

en tijdens Floriade Expo 2022 aan het werk te

geven. Dit heet Social Return on Invest-

circulariteit, groen en duurzaamheid. Een

krijgen, maar ook daarna aan het werk te

ment (SROI). Deze mensen krijgen vaak

plek met slimme oplossingen om de wereld-

houden. Die inzet heeft halverwege 2019 al

een nieuwe opleiding en doen in hun nieuwe

bevolking te voeden. We zijn nog een

voor meer dan 1 miljoen besparing in

vakgebied meteen enkele maanden werk-

nieuwe stad, dus het is niet zo raar

uitkeringskosten gezorgd. Soetekouw: “ Het

ervaring op, met als doel om uiteindelijk

dat we nog geen profiel hebben zoals

mooie van het Floriade Werkbedrijf is de

via Randstad door te stromen naar een

oudere steden. Denk aan Hilversum, dat als

focus op duurzame uitstroom naar beroepen

vaste baan.

mediastad bekend staat. Het Upcyclecentrum

met perspectief.” Het succes is volgens de

Het echte verhaal over Venlo
Na afloop van de Floriade 2012 in Venlo slepen

de zakelijke dienstverlening pluste. Extra

tuinbouwexpo aan de ontwikkeling van de

de criticasters hun messen. Exploitatieverliezen

vermeldenswaard: de groei van het aantal toeris-

kenniseconomie in de regio. De Floriade

van ruim vijf miljoen, leegstand van gebouwen,

tische banen met 0,5 procent per jaar.

fungeerde hierbij als aanjager, menen de
onderzoekers. Geleidelijk ontstond het besef

braakliggende bedrijfskavels. Na ruim zes jaar
heeft een onderzoeksbureau de balans opge-

Grondverkoop

dat behalve Wageningen ook Noord-Limburg

maakt. En die is opvallend positief.

Ook stellen de onderzoekers vast dat na de

heel hot is in agri-foodland. De Innovatoren

Floriade gemiddeld meer hectare grond op

en Villa Flora op het Floriadeterrein, bedoeld

Werkgelegenheid

bedrijventerrein Greenport Venlo werd verkocht

voor huisvesting van innovatieve bedrijven,

In harde cijfers uitgedrukt springen de gunstige

dan voorheen. Die kooplust van bedrijven kan

lokten de Universiteit Maastricht (UM) en

werkgelegenheidseffecten van de expo het meest

– afgezien van de hoogconjunctuur van de

de HAS Hogeschool uit Den Bosch als

in het oog. Sinds 2012 is de werkgelegenheid bij

laatste jaren – niet los worden gezien van de

exposant die gaandeweg de potentie van de

het regionale bedrijfsleven, door de onderzoekers

investeringen in de infrastructuur voor de

regio inzagen. Zo onstond de Brightlands

aan de Floriade toegeschreven, jaarlijks gestegen

Expo. Zoals de aanleg van de A74 (verbinding

Campus waar samenwerking tussen bedrijven

met 520 arbeidsplaatsen. Ofwel: in zes jaar

tussen A73 en de Duitse snelweg A61), de

en onderwijs cruciaal is, kennisuitwisseling

kwamen er zo’n 3.100 banen bij. Een toename

Greenportlane (verbinding tussen A73 en A67)

tussen bedrijven goed loopt en er veel meer

die we volgens de onderzoekers ook nog eens

en verschillende andere wegen en fietspaden

aan innovatie wordt gewerkt. Conclusie: „De

moeten beschouwen "als een conservatieve

in het gebied.

Floriade 2012 heeft positief bijgedragen

inschatting”. Met name na 2014 groeide de

aan de ontwikkeling van Noord-Limburg.”

werkgelegenheid in Noord-Limburg harder

Kenniseconomie

(dit is een verkorte versie van een artikel uit

dan gemiddeld in Nederland, waarbij vooral

Niet in cijfers uit te drukken: de bijdrage van de

De Limburger van 12 december 2018)
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De Arboretumrubriek

Gummiboom kent vele toepassingen
Een van de pijlers van Floriade Expo 2022

een antibacteriële werking. Zoek je op inter-

is het arboretum. Er komt

een levende

net naar Eucommia, dan stuit je direct op

bibliotheek, waarin bomen op alfabetische

smeersels, potjes met gedroogde bladeren

volgorde worden geplant. In de serie van-

en thee. Pas op: don’t try this at home…

daag de letter E.
Allereerst de toepassing op basis waar-

Basisscholen kunnen
Floriadeboom adopteren

Wat opvalt in de bomenkaart van de Expo

van de Nederlandse naam is toegekend.

in 2022 is dat het aantal bomen waarvan de

Het slaat op de latex-achtige stof in blad,

botanische naam begint met een E, beperkt

waarvan rubber werd gemaakt. Het is

is. Waar de A en de C flinke leveranciers van

dan ook de enige ‘rubberboom’ die in de

bomen zijn, doen de B, D en E het bescheiden.

gematigde klimaatzones buiten kan groeien.

Op de Floriade Expo 2022 staan op dit

Omdat rubber inmiddels ook op synthetische

moment drie E’s: Eleaegnus, Eucommia

manier wordt gemaakt, is deze toepassing

en Euonymus. In deze rubriek verdiepen we

inmiddels niet meer in gebruik.

ons in de Eucommia.
Eucommia staat niet alleen vanwege bovenstaande verhalen in het arboretum. Ook de
toepassing van de bomen in de toekomstige
Groene Stad van de Toekomst ligt voor de

Het Groene Stad Arboretum is een van de

Almeerder Jos Bregman dat op de school kan

hand. Eucommia kan namelijk erg goed

belangrijke visitekaartjes van de Expo in 2022

komen te hangen. De chip in dit kunstwerk

tegen droogte en hitte. In de toekomstige

en later ook de stadswijk Hortus. Inmiddels

vertelt meer over de levensloop van de boom.

woonwijk zullen de vijf bomen die er nu

zijn ruim 2000 nieuwe bomen geplant en

• Een woensdagmiddag voor alle klassen die

staan daarom bijdragen aan de verkoeling

binnenkort start het derde plantseizoen van

een boom adopteren, waarin zij meer leren

van de stadswijk. Zeker als ze straks een

bomen die door kwekers uit heel Nederland ter

over het voedsel dat bomen te bieden hebben.

meter of zes hoog worden. Echt opvallend

beschikking zijn gesteld.

Met aansluitend pannenkoeken met ‘boom-

is Eucommia niet: de bloemen op de

vruchten’ eten.

mannelijke planten, maar ook op de vrouw-

Floriade Expo 2022 biedt een uitgelezen

• Kans op het winnen van toegangskaarten

tjes zijn klein en groenig. Ja, inderdaad: er

mogelijkheid aan scholen om leerlingen ver-

voor Floriade Expo 2022 door mee te doen

zijn vrouwelijke en mannelijke planten van

trouwd te maken met groen, voeding, energie

aan een wedstrijd. Alle groepen die meedoen

de gummiboom. Geen opvallende, maar wel

en gezondheid. Daarom geeft Gemeente

kunnen een mooi verhaal, weetje, foto, filmpje

Eucommia ulmoides is de enige soort

Almere alle groepen van basisscholen in

of wat dan ook over hun boom indienen.

van de gummiboom, zoals de Nederlandse

een bijzondere boom.

naam luidt. Het is een kleine boom uit China.

Almere de gelegenheid om gratis een boom te
adopteren. Dat betekent NIET dat zij de bomen

Dit najaar worden alle basisscholen in

Wilde exemplaren zijn in China zeldzaam

gaan verzorgen, WEL dat zij met ‘hun boom’

Almere benaderd met de vraag of zij een boom

door de vele toepassingen van de soort;

diverse activiteiten kunnen meemaken. Zoals:

willen adopteren. Twee bomen zijn inmid-

alleen in bergachtige streken in Zuid-China

dels vastgelegd. Zo hebben leerlingen van de

kun je de sterke groeier nog vinden. De

• Een les van bomendeskundige Jaap Smit die

Klaverweide in Almere Haven een veldesdoorn

Eucommia wordt in China vooral veel

leerlingen van alles vertelt over die ene speci-

geplant. En leerlingen van de Caleidoscoop uit

gekweekt. Hij is namelijk van grote waarde.

fieke boom die zij adopteren en de omgeving

Filmwijk hebben begin dit jaar een Castanea

Een extract van de bladeren zou botten

waarin de boom staat.

Sativa geschonken. Vanuit hun school kunnen

en spieren versterken. Thee van de boom

• Een speciale rondleiding over het Floriade-

zij zelfs op deze boom uitkijken, aangezien die

verhoogt het energieverbruik en is daar-

terrein.

in een C-vak aan de oostkant van het Floriade-

om wel eens gebruikt als afslankmiddel.

• Een chip die de geadopteerde boom markeert

terrein staat.

Verder werkt een extract van de bast als anti-

én ook is opgenomen in een kunstwerk van

oxidant, is het hartversterkend en heeft het

Verrassende uitkomst onderzoeksprogramma SPACERGY

Gericht groenbeheer nodig door klimaatverandering
Op vrijdag 20 september werden in Almere de

moeten zijn voor de effecten van wind en vooral

was dat bomen niet per se voor een positief effect

mee, maar er is zeker ook in deze stad duidelijk

onderzoeksresultaten gepresenteerd van het pro-

(voorkomen van) zonnestraling”, aldus de Delftse

zorgen. Het ligt genuanceerder. De bomen kunnen

waarneembare hittestress, zo is gebleken.”

gramma SPACERGY, een programma van TU Delft en

hoogleraar Arjan van Timmeren, onderzoeksleider

de wind breken. In de winter levert dat goede

AMS Institute (samen met universiteiten in Bergen

van SPACERGY.

resultaten op, maar in de zomer kan het leiden

Gridstructuur

tot een hogere luchttemperatuur in de wijk, met

Het interessante van de Floriadewijk is dat het

hoe ruimtelijke inrichting en gebruik het energie-

Eén van de consequenties van klimaatverandering

name in periodes van extreme hitte. Een periode

verdere ontwerp en de ontwikkeling van de wijk na

gebruik kan beïnvloeden. De Floriadewijk was één

is dat energiegebruik in de zomer belangrijker

die we eind juli in Nederland hadden en die naar

de wereldexpositie de mogelijkheid biedt om een

van de cases in het onderzoeksprogramma.

wordt dan in de winter. Dat bleek deze zomer al.

verwachting vaker zal voorkomen. Van Timmeren:

zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Van

{Noorwegen} en Zürich {Zwitserland}) dat bekijkt

Meestal neemt het energiegebruik in Nederland

“Met name in periodes van een hittegolf speelt

Timmeren: “Eén van de interessante aspecten van

Koeling

duidelijk af omdat veel mensen dan op vakantie

hittestress. In de Floriadewijk blijkt dat mede door

de Floriadewijk is de gridstructuur. Mijn advies is

Met de stijging van de gemiddelde temperatuur

zijn. Dit jaar is dat in de periode van de hittegolf

bepaalde concentraties van het bestaande groen

om met name in de allee-zones nog eens goed

op aarde is veel meer energie nodig voor allerlei

in juli al niet gebeurd, puur omdat er van een

zo te zijn. Natuurlijk pleit ik er niet voor om bomen

naar het ontwerp te kijken. Zowel qua groen (soort

vormen van koeling. “In het onlangs afgesloten

onvoorziene extra vraag naar koeling door de

dan maar te kappen, maar gericht beheer vraagt

en plek), bebouwing (morfologie, kleur en materia-

Klimaatakkoord gaat veel aandacht uit naar het

achterblijvers sprake was.

nadrukkelijke aandacht. Wat ook een interessante

lisering) als met name ook onderhoud (o.a. snoeien

uitkomst was, is dat mensen in Almere vaak

van groen). Vaak staat het groenontwerp los van

energievraag met hernieuwbare bronnen, maar

Wind

zeggen dat er amper hittestress is omdat de stad

het bebouwingsontwerp, dat zou veel meer met

de toenemende vraag naar koeling is onderbelicht

Eén van de, ook voor de onderzoekers zelf, meest

al zo groen is. Nu valt het vergeleken met de me-

elkaar geïntegreerd moeten worden en kan dan

of zelfs afwezig. Daartoe zou er veel meer aandacht

opvallende onderzoeksresultaten van SPACERGY

est stenige wijken in Amsterdam misschien wel

significante energiebesparing opleveren.”

isoleren van woningen en het invullen van de
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Innovatie in
bruggenland
Bouwbedrijf Reimert Groep en architect

koopste aannemer krijgt de opdracht. Maar

René van Zuuk mogen twee innovatieve,

als je innovatie wilt, dan moet er wel geld bij.”

circulaire bruggen gaan bouwen op het

Belangrijke aandachtspunten voor de Bruggen-

Floriadeterrein: de Beverbrug en de brug die

campus

deel uitmaakt van Rondje Weerwater. Dit

Flevoland en gemeente Almere zijn gestart.

Flevoland-Floriade

die

provincie

maakten provincie Flevoland en gemeente
Almere eind september bekend. De innovatie

Hergebruik

zit niet alleen in het eindproduct, maar ook

Het meest innovatieve aspect in de twee

in het proces. In een groot team werd samen

Floriade-bruggen zit vooral in het materiaal dat

met – voor de aannemer en architect - onbe-

toegepast wordt: betonreststromen uit Almere.

kende experts in designsprints gewerkt aan de

Van Zuuk: “Hergebruik van materialen is een

ontwerpen. Deze werkwijze zou tot voorbeeld

belangrijke eis. Reimert heeft nu al een fabriek

moeten strekken voor de aanpak bij 40.000

in Almere staan, recyclingsbedrijf Cirwinn.

bruggen die in Nederland de komende jaren

Dat is mooi meegenomen.”

vervangen moeten worden.
Beverbrug
Inspirerend

Bij één van de twee bruggen, de zogenaamde

Hoe heeft architect René van Zuuk dat proces

Beverbrug, moest rekening gehouden wor-

ervaren? “Het was vooral een veel grotere

den met een aanwezige beverburcht. Deze

groep dan waar we gebruikelijk mee werken.

brug bestaat uit een auto- en voetgangers/-

Dat kostte natuurlijk tijd. Bijzonder was dat een

fietsersdeel. Door het circulaire ontwerp kun-

leverancier van polyester materiaal, die bij ons

nen de brugdelen, indien nodig, elders opnieuw

in de groep zat, veel wist van beton. Dat vond ik

gebruikt worden. “Flexibiliteit is heel belangrijk”,

bij wat er elders op het Floriadeterrein komt.

van 5%. Maar Reimert denkt die 7% prima te

heel inspirerend. Hij verkocht niet zijn product,

benadrukt Van Zuuk..

Die groene rand wordt nog wel spannend.

kunnen invullen.

“Je weet niet of water zich wel gedraagt als

maar kwam met innovatieve voorstellen. Ook
hebben we met twee ontwerpers gewerkt.

Opvallend is de extra ruimte die gecreëerd is

we nu denken en of dat mos aanslaat. Ik sluit

Green Embassies

Daardoor konden we onze ideeën mooi aan

bij de brug voor onder andere een pluktuin,

niet uit dat we op zoek moeten naar een ander

Van Zuuk mag naast deze twee Floriadebrug-

elkaar spiegelen.” Overigens heeft de Almeerse

bijenlint en expositieruimte. Er komt ook een

soort groen, als het mos niet werkt.”

gen ook één van de vijf Green Embassies

architect nog wel een punt van kritiek op het

groene rand, waarbij een bewateringssysteem

proces dat doorlopen is. “Het ging nu vooral

ervoor zorgt dat er mos kan groeien en

Een opvallend onderdeel in de aanbieding van

paviljoen tijdens de Expo in 2022. Daarna

in de breedte, terwijl je voor innovatie meer

de brug een bij de Expo passende groene

Reimert en Van Zuuk was dat men 7% van de

moet dat paviljoen omgezet worden in drie

de diepte in moet.” Van Zuuk wijst daarnaast

uitstraling krijgt. Van Zuuk had eerst bomen

opdrachtsom wil besteden aan het inzetten

woningen in de nieuwe stadswijk Hortus.

op het aanbestedingsproces. “Voor ons is

bedacht in plaats van het bijenlint, maar

van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

“Een uitdagende klus waarbij we natuurlijk weer

het Program van Eisen leidend. De goed-

vernam dat een bijenlint veel beter aansloot

Meestal kiezen bedrijven voor de ondergrens

veel aandacht geven aan milieuaspecten.”

passen dat minimaal dertig procent gerecycled

bovendien een pluktuin met fruitbomen en

materiaal bevat. Verder minimaliseren we

-struiken bij de brug op het Weerwatereiland.

ontwikkelen. Dat wordt een landen- of steden-

de directe impact op het milieu door lokale
leveranciers voor betonmortel, grond en puin

Groene bouwplaats

te selecteren: binnen een straal van vijftien

Er is aandacht voor vrijwel alle aspecten in

kilometer van onze projectlocatie. Dat geldt
tevens voor de afvoer en verwerking van

het bouwproces waar CO² bij vrijkomt. "Onze
machinisten hebben de training "Het Nieuwe

afval. Veel minder transport dus, met minder

Draaien’ gevolgd om efficiënter hun voertuig

CO²-uitstoot. De betonmolens draaien zelf-

in te zetten en daardoor minder brandstof te

standigop elektriciteit, zonder dat de diesel-

verbruiken", vertelt Van der Zon. ‘Dit komt voort

motoren van het voertuig hoeven te draaien.

uit de zogenoemde Green Deal van publieke en

Ook dat voorkomt uitstoot."

private partijen om de CO²-uitstoot van bouwmachines te verlagen en de luchtkwaliteit te

Natuurlijke afwerking

verbeteren. Verder zetten we een duurzame

Aannemer

tevens

keet neer met dubbel glas, ledverlichting met

bewustekeuzes gemaakt voor de afwer-

en

architect

bewegingssensoren en zonnepanelen op het

king van de brug met het oog op de groen-

dak om volledig in onze energiebehoefte in de

Groene Weerwaterbrug

beleving. De leuningen en balustrades wor-

keet te voorzien. Bovendien voorzien we onze

den

‘groene’ aggregaten van zonnepanelen."

De nieuwe brug over het Weerwater in Almere

zame brug kun je op verschillende manieren

het schaarse hardhout. Bamboe is een

Energieke samenwerking

krijgt een opvallende slinger, passend bij de

invulling geven", vertelt Martijn van der Zon,

snel groeiend gewas dat honderd procent

"Door de constructieve samenwerking met de

vloeiende vormen in de omliggende natuur. Het

projectleider bij Strukton Civiel West. "Onze focus
ligt hoofdzakelijk op de gebruiksfase: een lange

recyclebaar en CO²-neutraal is. Fraaie blik-

gemeente vinden we gezamenlijk oplossingen

wordt de verbinding tussen de Filmwijk en het

vangers zijn de grasterrassen en schans-

om onze duurzame voorstellen daadwerkelijk

Weerwatereiland. De Almeerders hadden een

levensduur, minimaal onderhoud en energie-

korven met breuksteen bij de aanlanding

te realiseren. In het oorspronkelijke plan hadden

beslissende stem en kozen met grote meerder-

neutrale exploitatie en onderhoud. Daarom

in het Lumièrepark. Puin krijgt een tweede

we bijvoorbeeld een tijdelijk zonnepanelenpark

heid voor dit brugontwerp. De bouw van de brug

kozen we voor een betonnen hoofdcon-

leven binnenin die korven, zodat er veel minder

bedacht om vijftien procent van onze energie-

start begin volgend jaar en duurt ongeveer een jaar.

structie – pijlers en brugdek – die meer dan

oorspronkelijke breuksteen nodig is. Mooi

behoefte in de uitvoeringsfase te compenseren.

grotendeels

hebben

uitgevoerd

in

bamboe

dat veel duurzamer is dan bijvoorbeeld

honderd jaar meegaat en minimaal 25 jaar

neveneffect is dat puin en steen vanzelf planten

Na overleg bood de gemeente in plaats hiervan

Maar liefst 71 procent van de stemmen ging naar

onderhoudsvrij is. Tegelijkertijd ver duurzamen

en dieren aantrekken, net als de nestkastjes

de duurzame voorziening op het dak van de

het ontwerp van Quist Wintermans Architekten

we in de bouwfase door een zo slank mogelijke

en insectenhotels die aan beide kanten van

nabijgelegen gymzaal aan. Een effectieve

in opdracht van Strukton Civiel West. "Een duur-

constructie te bouwen en beton toe te

de brug komen. Strukton Civiel West bedacht

samenwerking die energie oplevert."
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Artist impression ABC-beelden Waterlandseweg

Jonge talenten werken aan toekomst Flevoland

Floriade favoriet bij leerlingen
Veel meer dan een bord langs de A6 betekende de

Groene etalages langs de Waterlandseweg

De lucht in

Floriade in 2022 niet voor technasiumleerlingen

Een van de projecten was om groene etalages

Een andere groep van het Helen Parkhurst

Imre Ovaa en Ildi Boks van Scholengemeen-

langs de Waterlandseweg (N305) te ontwerpen.

College in Almere, ontwierp een Vertical Farming

schap Lelystad. Zij kozen voor de Floriade

De etalages moeten laten zien welke positieve

Tree bij stadslandgoed De Kemphaan. Dit twaalf

binnen het project Talent kleurt Flevoland. Een

rol groen vervult voor de kwaliteit van de leefom-

meter hoge kunstwerk is vanaf de Waterland-

half jaar later presenteren ze vol trots een in-

geving, de biodiversiteit en de gezondheid van

seweg goed te zien. 'In de ‘boom’ zijn allemaal

novatief ontwerp voor de parkeerplaats van de

mensen.

mini-moestuintjes gemaakt, waar de plaatselijke

toekomst. In Talent kleurt Flevoland kunnen

horecaondernemer Kip&Ei Dubbel-Op eetbare

v.l.n.r. Joep Bottenheft, Mirthe Giethoorn,
Jasper Koning en Jan Zeinstra

jongeren met een bèta-interesse kennismaken

ABC-beelden

planten kan verbouwen. Door middel van een

met het werk van de provincie en de Flevo-

Studenten van Aeres Hogeschool ontwierpen

pomp in de ‘stam’ van de boom is de water-

landse arbeidsmarkt. Een van die projecten

drie enorme beelden rondom het thema Groen &

toevoer geregeld. "Door de moestuintjes in de

echt over en daar krijg ik energie van. Ik heb het

was de Floriade. Juist dat project bleek het

Gezondheid. Het betreft drie met groen beklede

hoogte te plaatsen, wilden we ruimte besparen",

ontwerp van de Parkeerplaats van de Toekomst

afgelopen schooljaar veruit favoriet.

kunstwerken van staal in de vorm van een

vertelt Jasper Koning. Hij wil na zijn VWO naar

doorgestuurd naar mijn collega’s bij Gemeente

appel, een brein en een fiets. De appel staat

Nijenrode en met die kennis proberen de wereld

Almere en ik ben met Egbert Roozen, voorzitter

voor gezonde voeding, het brein voor mentale

verbeteren. De Floriade sluit daar goed op aan",

van de landelijke vereniging voor ondernemers

gezondheid en de fiets voor lichaamsbeweging.

vertelt hij.

in het groen (VHG), aan het kijken of we de ABCbeelden langs de Waterlandseweg mogelijk

"Het Floriadeterrein is ingedeeld in 192 percelen",

v.l.n.r. Ildi boks en Imre Ovaa

vertelt Carlijn Schouten enthousiast. "Deze

Vonkje slaat over

percelen bevatten bomen en planten die op alfa-

Hillebrand Koning, programmamanager bij de

betische volgorde van hun botanische naam ge-

provincie Flevoland, heeft een deel van de

Meer informatie?

plant zijn. Dat principe hebben wij ook toegepast,

driehonderd leerlingen en studenten begeleid.

Kijk op: www.talentkleurtflevoland.nl of

dus bij de appel komen planten waarvan de bota-

"Gelukkig werken we hierbij heel goed samen

www.floriade.nl

nische naam met een A begint, bij het brein de B

met Gemeente Almere en Floriade Expo 2022

en bij de fiets de C van het Engelse woord Cycle."

B.V. Bij sommige talenten slaat het vonkje

Parkeerterrein van de Toekomst
Imre Ovaa en Ildi Boks, leerlingen van Scholen-

Talent kleurt Flevoland is in 2018 begonnen met

gemeenschap Lelystad (4 en 5 vwo) wilden graag

500 leerlingen van de vijf Flevolandse technasia.

een ontwerp maken waar mensen niet alleen

Afgelopen schooljaar is het project uitgebreid

langs rijden, maar langer verblijven. "Zo kwamen

met studenten van Aeres Hogeschool en Win-

we op het idee om de parkeerplaats van de toe-

desheim. In totaal hebben ruim 600 deelnemers

komst te ontwerpen. Om de verstening tegen te

gewerkt aan ruimtelijke en infrastructurele

gaan kozen we voor ecorasters, ook wel gras-

vraagstukken bij de Floriade, Lelystad Airport,

tegels genoemd, in plaats van betontegels. Daar-

Flevokust Haven, Nieuwe Natuur, Hogering

bij onderzochten we welke beplanting nodig is om

Almere en Renovatie Bruggen en Sluizen in

de biodiversiteit te vergroten." Als het aan Imre en

Flevoland. "Doordat de provincie jongeren mee

Ildi ligt, wordt de parkeerplaats een walhalla voor

laat werken aan hun eigen leefomgeving ma-

bijen, torren, gaasvliegen, krekels, sprinkhanen

ken ze tegelijkertijd kennis met de Flevolandse

en vlinders. Bijzonder is ook het ontwerp van een

arbeidsmarkt. Hierdoor weten ze dat er naast een

honingraatvormig gebouwtje, dat zij bij de par-

uitstekend woonklimaat, ook interessante banen

keerplaats ontwierpen. Het is volledig bekleed met

voor ze zijn", vertelt Jan-Nico Appelman, gede-

planten en voorzien van een antquarium, oftewel

puteerde Economische Zaken. Opvallend is dat

een mierenmuur. "Hier kunnen mensen alvast in-

bijna de helft van de deelnemers het afgelopen

formatie krijgen over de Floriade, terwijl ze wachten

schooljaar koos voor vraagstukken van de Floriade

op de shuttlebus", aldus de Lelystedelingen.

v.l.n.r. Romy Versteeg, Carlijn Schouten en Dave Jonker

kunnen realiseren."
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Op weg naar een groen en gezond Almere
Growing Green Speld

Almere dat we geen eten weggooien en wie

vrienden graag je schouders onder zetten

Er zijn al bijna 500 Growing Green Speld-

heeft interessante oplossingen voor de land-

en kan je daarbij wel een financiële kickstart

dragers in Almere en omgeving. Dit zijn men-

bouw, een sector die steeds meer onder druk

gebruiken? Dien dan je plan in bij de jury van

sen die vanwege hun inzet voor een groen en

staat? In interviews, gesprekken en via muziek

de Floriade Parade. Iedere maand worden

gezond Almere als waardering de Growing

van onze huisband nemen we je mee op een

door een vijfkoppige jury vier plannen beloond

Green Speld hebben gekregen. Afgelopen

groene ontdekkingsreis van ‘grond tot mond’.

met een geldbedrag van maximaal 1000 euro.

zaterdag was de 14e uitreiking. Tegelijker-

Kijk op www.growinggreencities.nl voor meer

tijd was de boekpresentatie van het tweede

Of kom dit weekend gezellig langs in de

Growing Green Boek met vijftig bijzondere

Stadskas. Op zaterdag 12 oktober is er een

verhalen van spelddragers, met van elke speld-

voedingscoach,

fysiotherapeut

Vorige maand werden onder andere Upzwam,

drager een mooie foto, gemaakt door Have-

alles over ‘starten met bewegen’ en kan je de

Urban Jungle EXPOsure en Brouwerij Stijl

vertelt

een

informatie en het deelnameformulier.

eerste stappen zetten naar bewuster eten.

gekozen. Zij kregen een bedrag tussen de 150

dan een mail naar growinggreen@almere.nl,

“Echt, er gebeurt zoveel in Almere, maar het is

Ook zijn er in heel de stad lekkere hapjes te

en de 1000 euro. Upzwam gaat een Foodbike

wij geven vijf exemplaren weg! De verhalen

nauwelijks zichtbaar. Daarom besloot ik om op

proeven. Op zondag 13 oktober verzorgt Talent

starten, als duurzame tegenhanger van de

staan ook op www.growinggreencities.nl

Instagram een groep mensen samen te brengen.

in Opleiding (TIO) het sportieve programma.

FoodTruck. De EXPOsure was te zien op

Dat is ‘Makers van Almere’ geworden.” – Jim

TIO is er van overtuigd dat iedereen het vermogen

Utopia en Brouwerij Stijl gaat Almeerse hop

van der Wardt (Makers van Almere)

heeft om te groeien en door te bewegen het

verbouwen, zodat ze een compleet Almeers

naar Jan Dekker. Interesse in het boek? Stuur

Citaten uit het boek:
“We zadelen kinderen in het algemeen op

beste uit zich zelf te halen. Ga de uitdaging aan.

circulair biertje kunnen maken. Zij kregen

met de klimaatproblematiek, de angst van de

De Dutch Food Week wordt afgesloten met

de cheque uit handen van wethouder Jerzy

volwassenen. Wat we zouden moeten doen is

het al uitverkocht Floriade-aanschuifdiner, de

Soetekouw, onder andere verantwoordelijk

hen voeden met de bewondering voor de natuur.”

Piepereditie.

wethouder voor het Floriade Werkbedrijf.

– Meindert Eijgenstein (voorzitter van het
college van bestuur van Prisma Almere)

Floriade Parade
Heb jij een mooi idee om Almere groener en
gezonder te maken, wil je daar met buren en

Dutch Food Week in Almere
We zitten midden in de Dutch Food Week in
Almere. In de Stadskas op het Forum in het
centrum zijn tal van activiteiten. Kom bijvoorbeeld op donderdag 10 oktober om 19.00 uur
naar de talkshow ‘Wat je op tafel zet, ben je
zelf’. Avanti Almere werpt samen met Rabo“Ik vind dat groente veel te weinig aandacht

bank Almere in een avond nieuw licht op hoe

krijgt in restaurants. Op de meeste menukaarten

we eten, wat we eten en hoe voedsel bij ons

kan je kiezen tussen vis, vlees, gevogelte en

terecht komt. Met culinair specialisten en

vegetarisch. Waarom kiezen we niet eerst de

ook biotechnologen bekijken ze hoe we

groente en dan wat er het beste bij past?” –

lekker kunnen blijven eten en tegelijkertijd

Martin Topper (voorzitter vereniging Flevofood)

de wereld niet om zeep helpen. Wie zorgt in
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Vruchtbare samenwerkingen
China heeft deelname bevestigd

bouw Nederland te intensiveren. Deze samen-

Expo 2022! Een groot deel doet marktonderzoek

Om gelijk met het grootste nieuws te beginnen.

werking heeft als doel om de glastuinbouw

vanuit/bij Hogeschool van Amsterdam, een deel

China heeft haar deelname aan wereldtuinbouw-

in staat te stellen al zijn producten te laten

vanuit Aeres en zo’n 15 studenten zitten daad-

tentoonstelling Floriade Expo 2022 bevestigd.

zien, ruiken en proeven. Van zowel de sier-

werkelijk bij ons op kantoor.

Hiervoor is woensdag 11 september tussen de

teelt als de voedingstuinbouw, groenten en

China Flower Association en Floriade Expo 2022

fruit. Daarnaast wordt op dit moment druk

een intentieverklaring getekend. Te verwachten

gewerkt aan het samenstellen van een aantal

is dat China met een substantiële en kwalitatief

adviesraden, onder andere voor de Horticulture

hoogwaardige inzending gaat deelnemen. Zij

(voeding) en de Floriculture (sierteelt) vanuit

Floriade Expo 2022 is altijd op zoek naar

zullen een tuin aanleggen en waarschijnlijk ook

Glastuinbouw Nederland. In deze adviesraden

enthousiastelingen van alle leeftijden. Wil

een paviljoen, waarin ook diverse evenementen

hebben jonge ondernemers zitting vanuit allerlei

je weten of Floriade Academy iets voor jou

plaatsvinden, zoals een Nationale Dag en

productgroepen zoals snijbloemen, pot- en

is? Of lijkt het je leuk om als vrijwilliger een

diverse Chinese culturele evenementen. De

kamerplanten, tomaten, paprika’s, aardbeien,

Floriade-organisatie verwacht dat de deelname

bladgroenten

voedingsmiddelen.

realisatie van de Expo. Met de ondertekening van

leidingen of bijeenkomsten en evenemen-

van China voor veel andere landen een aanjager

Zij adviseren de directie van Floriade Expo 2022

de samenwerking onderschrijven de drie partijen

ten? Kijk op www.floriade.nl hoe je met de

zal zijn om ook deel te nemen. Daarnaast kan

over de inhoud, opbouw en programmering van

dat ze samen via de Expo verder bouwen aan de

Floriade-organisatie in contact kan komen.

de deelname van China nieuwe en aanvullende

de verschillende inzendingen in het te bouwen

ontwikkeling van jong talent. Zowel de Floriade-

Wellicht starten we met jou binnenkort ook

mogelijkheden bieden voor de stad Almere en

kassencomplex op het Floriadeterrein.

organisatie, Floriade Academy als Aeres en

een mooie samenwerking.

en

andere

Ook meedoen?

steentje bij te dragen, bijvoorbeeld bij rond-

gemeente Almere geloven in de kracht van jonge

voor de provincie Flevoland. Denk daarbij aan
het aangaan van nieuwe relaties en aan het

Videoproductiebedrijven

talenten en samewerking. Floriade Academy zal

verbreden en verdiepen van bestaande econo-

Ook zijn we in zee gegaan met drie video-

zich de komende jaren buigen over gerichte

mische relaties met China.

productiebedrijven, te weten: Born05 uit Utrecht,

vraagstukken, die door de partijen bij hen neer-

Previewcenter

PK Media Producties uit Almere en de Clipjes-

gelegd worden. Waarna Floriade Academy de

Regelmatig mogen wij geïnteresseerde

Naast China was al eerder de deelname van

fabriek, eveneens uit Almere. Als onderdeel van

instanties voorziet van actuele oplossingen,

Almeerders in het Floriadepaviljoen ver-

Luxemburg, Polen, Qatar en Thailand bevestigd.

de communicatiestrategie is video een belangrijk

ideeën en inzichten. De vraagstukken waarmee

welkomen met de vraag of ze informatie

De laatste twee landen hebben deze maand

middel voor het overbrengen van de boodschap

de talentvolle jongeren aan de slag gaan zullen

kunnen krijgen over de toekomstige Expo

een bezoek aan het toekomstige Floriadeterrein

van de Expo. Met de ondertekening van deze

altijd gerelateerd zijn aan de Floriade-thematiek

in Almere. Of om een eventuele maquette

gebracht om hun deelname verder te bespreken

samenwerkingsovereenkomst kan worden voor-

Growing Green Cities en de aanverwante vier sub-

te bewonderen. Of om te kijken of er

en hebben ter plaatse een kavel op het Floriade-

zien in filmopnamen van onder andere evene-

thema’s: groen, voeding, energie en gezondheid.

ergens kaarten hangen met de plannen.

terrein uitgezocht.

menten, expertmeetings, ontwikkelingen van het

Om op deze behoefte in te haken, is gestart

terrein en rondleidingen. Hiermee is veel expertise

met de bouw van een previewcenter naast

Verder zijn er uit een twintigtal andere landen

in de arm genomen, waar tot het einde van de Expo

het Floriadepaviljoen aan het Archerpad.

verschillende partijen, die gemeld hebben graag

mooie producties mee gecreëerd gaan worden.

Binnenkort kan iedereen op een leuke en informatieve manier alvast kennis maken met

de inzending voor hun land te willen verzorgen. In
ieder geval één formele toezegging wordt op zeer

Floriade Academy

de plannen voor de Expo, zowel in beeld en

korte termijn verwacht. Daarvoor lopen diverse

Nog zo’n mooie samenwerking die onlangs is

geluid. Hoe het previewcenter er exact uit

contacten met de betreffende ministeries en

aangegaan, is die tussen Floriade Academy

komt te zien? Zodra hij concreet op zijn

naar verwachting kan op korte termijn hierover

en onderwijsorganisatie Aeres en tussen Floriade

plek staat en is ingericht, nodigen wij ieder-

meer gemeld worden.

Academy en gemeente Almere. Floriade

een van harte uit om langs te komen en de

Academy biedt een mooie ervaringswerkplek

plannen met eigen ogen te bewonderen.

Glastuinbouw op de Floriade

voor jongeren en is een kweekvijver van jong

Hou daarvoor onze e-mailnieuwsbrieven

En om door te pakken op mooie samen-

talent. Daarnaast ondersteunt zij Floriade Expo

en website in de gaten. Ontvang jij onze

werkingen: we zijn goed op weg de samen-

2022 door mee te denken over uiteenlopende

Trots zijn we erop dat nu al zo’n 180 enthousiaste

nieuwsbrief nog niet? Meld je dan aan via

werking tussen Floriade Expo 2022 en Glastuin-

vraagstukken die spelen in aanloop naar de

studenten aan de slag zijn voor of bij Floriade

www.floriade.nl.

