
Elk halfjaar organiseren Gemeente
Almere en Floriade Almere 
2022 BV een informatiebijeen-
komst over de Floriade. Met 
nog ruim 1000 dagen komt de 
Floriade steeds dichterbij. Het 
is bijna niet voor te stellen nu, 
maar dan is het terrein aan de 
zuidoever van het Weerwater 
omgetoverd in een gebied van 

60 hectare met tal van groene 
verrassingen.

De zevende informatiebijeenkomst 
is op 3 juni en start om 19  uur met 
een heuse Bitterbal-battle. Voe-
ding is één van de vier thema’s van 
de komende Floriade en de aloude 
bitterbal is ook toe aan een duurza-
me vernieuwing. Welke Almeerse

ondernemer maakt de lekkerste (en 
duurzaamste) bitterbal?  Vervolgens
houdt Mo Hersi een mini-confe-
rence. Hij schetst een vergezicht 
van de Groene Stad Almere van de 
Toekomst. Wethouder Loes Ypma 
en Floriade Almere 2022 BV-direc-
teur Peter Verdaasdonk nemen u 
mee in het proces om te komen tot 
een geslaagde expo en een nieuw 

visitekaartje voor de stad.  Tom 
Lankhorst (Amvest) en Christiaan 
Pfeiffer (Gemeente Almere) vertel-
len u meer over de stadswijk en het 
arboretum. De avond vindt plaats in 
KAF, Esplanade 10 en wordt geleid 
door Rosalinda Nieuwboer-Cuvalay. 
Aanmelden voor de avond kan via 
https://aanmelden-3-juni-op-weg-
naar-de-fl oriade.eventbrite.nl 

Op 28 april 2022 opent de Floriade Almere 2022 haar deuren. Wilt u meer 
weten over het tot stand komen van dit grote evenement midden in de stad en 
alvast sfeer proeven? Kom dan naar de halfjaarlijkse informatiebijeenkomt!

‘Op Weg naar de Floriade’ 3 juni 2019 | vanaf 19:00 tot 21.00 uur
Locatie: KAF Almere (Esplanade)

Programma
19:00 uur  Bitterbal-battle
 4 Almeerse ‘groene’ horecagelegenheden gaan  
 de strijd aan. Proef en stem!

19:30 uur  Mini-conference Mo Hersi
19:50 uur  Welkom door wethouder Loes Ypma
20:00 uur  Nog ruim duizend dagen voor de expo
 Peter Verdaasdonk (Floriade Almere 2022 BV)
20:20 uur  Stadswijk in de steiger
 Tom Lankhorst (Amvest)
20:40 uur  Groene Stad Arboretum: parel van de Floriade
 Christiaan Pfeiffer (Gemeente Almere)
21:00 uur  Sluiting

Aanmelden voor deze avond kan via:
https://aanmelden-3-juni-op-weg-naar-de-fl oriade.eventbrite.nl

N  3 JUNI

Tijdens de eerste Almeerse Week 
van het insect is er volop aan-
dacht voor die belangrijke beest-
jes die Almere groen en gezond 
houden. Zonder insecten immers 
geen fruit, geen bloemen en veel 
minder eten en ga zo maar door. 
Van 18 tot en met 26 mei zijn er in 
heel Almere diverse activiteiten 
voor jong en oud.

Bijzonder is de nachtelijke stads-
safari op donderdag 23 mei met 
stadsecoloog Ton Eggenhuizen. 
Hij neemt je mee in het Almeerse
nachtleven van de insecten. Hij 
begint met een vleermuis-de-
tector-demo en vertelt in een 
anderhalf uur durende wandeling 
alles over nachtelijke insecten, 
het ecosysteem en de ecologie van 
de stad. Deze wandeling is gratis 
en begint om 22.15 uur.

Meer activiteiten tijdens de 
Almeerse week van het insect en 
alle informatie over aanmelden
staat op www.growinggreencities.nl

Week van het Insect
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Laurens Bijl, Huyskwekerij Almere: “Van wonen in een 
groene en fl eurige wijk word je gewoon gelukkig”
Huyskweker Almere heeft allerlei 
soorten tuinplanten die gekweekt 
worden in eigen kwekerij, deze 
worden verkocht aan particulieren, 
diverse bedrijven en organisaties.

Bij Huyskweker kun je bijvoor-
beeld hangplanten kopen die 
uitgroeien tot een hele grote bos 
bloemen die vijf maanden lang 
blijft bloeien. Maar je kunt er ook 

terecht voor talloze andere tuin-
planten. Het bedrijf levert onder 
andere met hanging baskets een 
bijdrage aan de vergroening en 
verlevendiging van winkelcentra 

in Almere, zoals in Haven en Bui-
ten, maar ook in diverse wijken in 
de stad. Verder doet Huyskweker 
Almere mee aan de actie ‘Tegel 
eruit, plant erin’. 

Eigenaren Laurens en Petra Bijl 
verheugen zich op de Floriade in 
Almere in 2022 en  niet alleen om 
de hoeveelheid werk die het hem 
kan opleveren en nu al oplevert.

“Groen biedt meerwaarde voor de 
stad. Als je later in die Floriade-
wijk woont, word je toch gewoon 
gelukkig van al dat groen. En het 
zou mooi zijn als heel Almere net 
zo groen zou kunnen worden”.

Al meer dan tien groene en ge-
zonde initiatieven in Almere heb-
ben via de Floriade Parade fi nan-
ciële steun gekregen. Van een 
kersenbloesemfeest afgelopen 
maart tot aan een bijenhotel.

Heb je zelf een leuk en groen idee 
dat je (liefst samen met anderen) 
wilt gaan uitwerken? Doe dan mee 
met de Floriade Parade. Stuur 

Floriade Parade
het plan op en maak kans op een 
fi nanciële kickstart van maximaal 
1000 euro. Iedere maand beloont 
de jury de vier beste en meest in-
spirerende initiatieven. Zo wordt 
de groene en gezonde ontwikke-
ling van Almere steeds sterker, 
op weg naar de Floriade in 2022. 

Voor meer info en de spelregels: 
www.growinggreencities.nl

Floriade Fotowedstrijd
Maar liefst 500 mensen heb-
ben meegedaan aan de Floriade 
Fotowedstrijd. En onder de hon-
derden inzendingen zaten hele 
mooie foto’s! De jury bestaande 
uit wethouder Loes Ypma, foto-
grafen Mona Alikhah, Fred Rot-
gans, Maarten Feenstra en fi lmer 
Robin van der Kolk had er een 
zware kluif aan. Uiteindelijk is 
het hen gelukt om 10 foto’s bij de 
categorie volwassenen en 10 
foto’s uit de categorie jongeren te 
selecteren. Op deze foto’s kan van-
af nu gestemd worden. Stemmen 
kan tot en met zaterdag 15 juni, 17 
uur,  via www.fl oriadefotowedstrijd.nl
De foto’s zijn ook in de hal 

van het stadhuis te bewonderen. 

De winnaar wordt bekendgemaakt 
op zondag 16 juni tijdens het 
Floriade Festival. Dan zal ook de 
jury haar winnaar bekendmaken 
en ja, dat kan dezelfde foto zijn als 
die het publiek uitverkiest.  Voor de 
winnaars ligt er een professione-
le camera met een winkelwaarde
van 850 euro te wachten.  Ook krij-
gen zij een fraai beeld, gemaakt 
door Wanda Entjes, overhandigd. 
Misschien nog wel de mooiste prijs 
is dat de winnende foto’s te zien 
zijn tijdens de Floriade in 2022 en 
door 2 miljoen bezoekers worden 
bekeken. 
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Floriade is een wereldtuinbouw-
tentoonstelling die elke 10 jaar 
in Nederland wordt gehouden. 
De komende tentoonstelling is in 
Almere van eind april tot eind 
oktober 2022. Daarvoor wordt 
een terrein van 60 hectare groot 
geschikt gemaakt om 2 miljoen 
bezoekers een bijzondere groene 
beleving te laten ervaren. Dat ge-
bied bevindt zich midden in Almere,
ten zuiden van het Weerwater.

Leefbare en aantrekkelijke 
steden
De Groene Stad van de Toekomst is 
het thema van de komende Floriade.

Benieuwd naar de ontwikkelin-
gen op het Floriadeterrein? Wil 
je alvast een kijkje nemen in het 
oerbos of bij de levende brug? 
Doe dan mee aan een rondleiding 
over het Weerwatereiland. Een 
enthousiaste gids neemt je mee 
en vertelt over de laatste ont-

Wat is de Floriade?
Steeds meer mensen gaan we-
reldwijd in steden wonen. In 2050 
woont 70% van de wereldbevolking 

in steden. Van belang is dat zij wo-
nen in leefbare en aantrekkelijke
steden. Daarvoor moeten die ste-
den schoon, groen, duurzaam en 
klimaatbestendig zijn. En dat er 

wikkelingen, over het bijzondere 
arboretum en over de vele bomen 
die nu al geplant zijn. De komende
maanden gaat er veel gebeuren 
op het terrein, dus nu is de ideale
kans om een keer te komen kij-
ken. Bijvoorbeeld op Tweede Pink-
sterdag, 10 juni. De rondleidingen 

voldoende werk en voedsel be-
schikbaar is. Floriade Almere 2022 
laat zien welke oplossingen er in 
de gehele wereld ontwikkeld wor-
den om deze uitdagingen te lijf te 
gaan. En verder kun je je in 2022 
vergapen aan een fraaie bomen-, 
bloemen-  en plantencollectie, en 
talloze groene attracties en evene-
menten bijwonen.

Na de expo in 2022 komt  er een 
stadswijk op het Floriadeterrein.

Kosten? Investeringen!
Vaak is het geluid te horen dat de 
Floriade een geldverslindend project 

Rondleidingen

Floriade 
Festival

is en de gemeente en daarmee de 
belastingbetaler opzadelt met een 
groot verlies. In Venlo in 2012 is er 
toch ook een groot verlies gedraaid? 
Het verhaal is toch wel genuanceer-
der, zowel over Venlo als Almere. Ja, 
er is in Venlo een exploitatieverlies 
gedraaid, maar de Floriade heeft de 
jaren daarna zo veel aan investerin-
gen in de stad en werkgelegenheid 
opgeleverd, dat over een aantal jaren 
bekeken de balans zeer positief is. 

Van de totale begroting van de ge-
meente  Almere gaat nog geen halve 
procent naar de Floriade. Nog meer 
dan in Venlo is de Floriade in Almere
een investering in de stad. Denk aan 
het versneld verbreden van de A6, 
het versneld opknappen van het cen-
trum van Almere, de werkgelegen-
heid die de Floriade oplevert, de 
inkomsten tijdens en na het evene-
ment, de toeristische trekpleister (een 
botanische tuin en stadswijk ineen) 
na afl oop van de expo en de aanzuig-
kracht op bedrijven. Dit alles zorgt 
ervoor dat de Floriade ook in Almere
over een aantal jaren bekeken de 
stad op vele gebieden ten goede 
komt.

zijn gratis en aanmelden kan via 
rondleiding@almere.nl Vermeld je 
naam, telefoonnummer en de da-
tum plus het tijdstip van de rond-
leiding waaraan je deel wilt nemen.

Zondag 26 mei: 
van 11.00 tot 12.00 uur & van 
12.00 tot 13.00 uur
Woensdag 5 juni:
van 15.00 tot 16.00 uur & van 
16.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 8 juni: 
van 11.00 tot 12.00 uur & van 
12.00 tot 13.00 uur
Maandag 10 juni: 
van 11.00 tot 12.00 uur & van 
12.00 tot 13.00 uur
Zondag 23 juni: 
van 11.00 tot 12.00 uur & van 
12.00 tot 13.00 uur

Schrijf vast op in je agenda: 
op zaterdag 15 en zondag 16 juni 
2019 vindt het Floriade Festival 
plaats. Met name in het centrum 
zijn er talloze evenementen en 
activiteiten op die dagen, die je 
alvast een voorproefje geven voor 
wat er in 2022 gaat gebeuren in Al-
mere. Kijk op www.fl oriadefestival.
nl voor het complete programma.
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Klankbordgroep 
Floriade

Zet Almere in Bloei
Gratis planten bij inruilen 
tuintegels
Het lijkt zo lekker praktisch: je 
legt je tuin vol tegels en je hebt 
er geen omkijken meer naar. 
Geen wonder dat steeds meer 
mensen hun tuin bestraten. Toch 
heeft zo’n ‘onderhoudsvriende-
lijke tuin’ ook een keerzijde. Steen 
houdt de warmte langer vast dan 
groen. Al die versteende tuinen 

leiden dan ook tot opwarming van 
de stad. Bovendien kan regen-
water bij een fl inke hoosbui niet 
goed in de bodem trekken, waar-
door 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.

Tegel eruit, plant erin
Daarom organiseert de gemeente 
Almere dit jaar voor de tweede 
keer de campagne Zet Almere In 
Bloei. Je kunt tot en met 20 juli 
2019 meteen je tegels inleve-
ren bij Almeerplant of Intratuin. 
Daar krijg je meteen een gratis 
plant uit het vlinder- en bijenas-
sortiment mee naar huis. Net als 
vorig jaar kun je je tuintegels ook 

Er is weer plaats voor een aantal 
mensen om zitting te nemen in de 
Klankbordgroep Floriade.   Deze 
klankbordgroep bestaat momen-
teel uit circa 15 mensen, afkom-
stig uit alle delen van Almere. Zij 
worden gevraagd hun mening te 
geven én vooral ook mee te den-
ken over allerlei aspecten die met 
de Floriade te maken hebben. De 
inbreng van de klankbordgroep 

inleveren bij het Upcyclecentrum. 
Daar krijg je dan een voucher 
voor een plant bij de twee deel-
nemende tuincentra. Een ideale 
kans om je tuin een beetje groe-
ner en bloeiender te maken en 
zo de Floriade al naar de stad te 
brengen!

speelt een belangrijke rol in 
allerlei besluitvormingsproces-
sen van met name de Gemeente 
Almere. De klankbordgroep komt 
gemiddeld  1x per 2 maanden 
bijeen op het stadhuis en ver-
gadert in de avonduren tussen 
18 en 20 uur. Wil je meer we-
ten over of deelnemen aan de 
klankbordgroep? Meld je dan via 
fl oriade@almere.nl
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