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Motto
blijft onverminderd
van kracht
Wat is nu precies de Groene Stad
van de Toekomst? Een vraag die niet
alleen voorligt aan partijen die betrokken
zijn bij de realisatie van het expoterrein,
maar

bij

alle

Almeerders.

Vandaar

dat we eind november leerlingen van
Aeres-mbo en -vmbo hebben uitgedaagd
om met behulp van onder andere LEGO
hun Stad van de Toekomst te bouwen.
Stedenbouwkundige Ria van Dijk van

Gemeente Almere was enthousiast over
hun ideeën: “Ik krijg veel energie van hun
werk, zij durven echt out of the box te
denken.” Samen met Avanti Almere gaan
we dit jaar een debatserie organiseren
waarin we verdere verdieping willen aanbrengen over het begrip Groene Stad
van de Toekomst. Het blijft niet alleen
bij praten, we gaan ook doen. Sinds kort

De Groene Stad van de Toekomst
is nog steeds volop in zicht

is Gemeente Almere lid van de Stichting

Nog ruim twee jaar te gaan en dan barst de

van de jachthaven is redelijk soepel verlopen.

mensen die mee hebben gedaan aan de

Als inspirerend vergezicht dat de komende

Expo los. Twee jaar waarin nog heel veel gaat

Bij kwekers zijn weer talloze grote en bijzondere

Floriade Fotowedstrijd of met een idee voor

jaren langzaam maar zeker dichterbij zal

gebeuren. Dan is het gebied aan de zuidoever

bomen opgehaald door het Groenteam. Ruim

de Floriade Parade zijn g
ekomen. Kort-

komen. Doe je mee? Want het gaat over

van het Weerwater van een bouwterrein om

300 leerlingen hebben een Floriadeboom

om, met nog ruim 800 dagen te gaan zijn

jouw stad en over jouw toekomst. Laten

getoverd in een groene oase. Welke successen

geadopteerd. V
erder hebben ruim 100 in-

er al belangrijke stappen gezet naar een

we samen in 2020 de schouders er onder

waren er vorig jaar? Zo zijn er momenteel meer

woners actief en creatief meegedacht over de

succesvolle Expo in 2022 en naar de Groene

zetten om daar al denkende, pratende en

internationale inzendingen dan voorzien. En

mobiliteitsplannen, de toekomstige woning-

Stad van de Toekomst.

doende vorm aan te geven.

de Rijksbijdrage is nu binnen. Het vrijkomen

bouw en over inclusiviteit. En vergeet niet alle

Steenbreek en in dit kader gaan we nog
intensiever samen met inwoners stenen
uit de tuinen vervangen door planten. Het
motto De Groene Stad van de Toekomst
blijft daardoor onverminderd van kracht.

We gaan weer de wijken in
Gemeente Almere en Floriade Almere 2022

9 maart – Filmwijk – Het Baken Park

B.V . gaan weer op bezoek in Haven, Steden-

Lyceum – Bunuellaan 4

wijk, Filmwijk en Centrum. Beter een goede

(onder voorbehoud)

buur dan een verre vriend, luidt niet voor niets
het spreekwoord. Het afgelopen jaar is er

Datum en locatie in Centrum zijn nog

weer veel gebeurd en ook van alles en nog wat

niet bekend

gepubliceerd en geroepen in allerlei (sociale)
media. Dus het is goed om uit eerste hand te

Het programma begint om 19.30 uur. Je krijgt

horen hoe het er nu precies voor staat met

actuele informatie over de voorbereidingen

de voorbereidingen van de Expo in 2022 en

van Expo en over de samenwerking tussen

de stadswijk die er daarna komt. En om al je

Amvest, Floriade Almere 2022 B.V. en ge-

vragen te stellen aan de gemeente en de

meente bij de realisatie van vastgoed op het

organisatoren van de Expo.

Floriadeterrein.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

Daarnaast hebben inwoners van Almere
in twee projecten geparticipeerd: mobiliteit

28 januari – Haven – De Goede Rede –

(met name de vraag: hoe voorkomen

harmonie zijn verlopen, worden gepresenteerd

als je je opgeeft. Dat kan door een mail

Kerkgracht 60

we wildparkeren in de omliggende wijken tij-

bij deze informatieavonden.

te sturen naar floriade@almerenl met ver
melding van de wijkbijeenkomst (dus: Haven,

dens de Expo) en extra woningbouw op het
4 februari – Stedenwijk - Spotlight –

terrein na de Expo. De uitkomsten van deze

Mocht je een van de bijeenkomsten willen

Amsterdamweg 1

beide participatieprocessen, die in goede

bijwonen, dan het wordt het op prijs gesteld

Stedenwijk of Filmwijk).
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Nederlandse steden niet op hitte gebouwd;
Den Haag het warmst

Almere is de koelste
stad van Nederland
Het weer schreef in 2019 geschiedenis. Zo

met 0,06 graad afneemt. Het vervangen van

sneuvelde er na 75 jaar een hitterecord. In

stenen in de tuin door groen helpt dus enorm.

Gilze-Rijen liep de temperatuur op 25 juli op tot

Niet voor niets dat Gemeente Almere werk

40,7 graden Celsius.

maakt van de campagne ‘Tegel eruit, plant

Steden in Nederland zijn niet op deze hitte

Groningen onderzocht hoe groen de grootste

gebouwd. Dit heeft tot gevolg dat het in de

Nederlandse steden zijn. Almere heeft het

raken door verwijding van bloedvaten en tran

belangrijker, bieden verkoeling. Ze verdampen

stad veel warmer wordt dan op het platteland.

meeste groen met 35,1 procent en Den Haag

spiratie. Hierdoor lopen ouderen, zwangere

het water en voeren daarmee de hitte af.

Steden produceren namelijk veel warmte; denk

het minst met 20,6 procent.

vrouwen, jonge kinderen en mensen met

Dankzij hun diepe wortels kunnen bomen

aan verkeer, airco’s en menselijke activiteiten.

Als we naar het stedelijk hitte-eilandeffect

een zwakke gezondheid extra risico op

langer doorgaan met het verdampen van

Ook blijft de warmte in een stad hangen, want

kijken, is het verschil tussen beide steden


gezondheids
klachten.Mensen slapen vaak

grondwater dan gras. Water in vijvers en

gebouwen, wegen en stenen nemen w
 armte

groot. Waar in Den Haag veel plekken diep

ook slechter tijdens warme nachten, en kanalen biedt vooral overdag verkoeling. Maar

op en stralen deze warmte na z onsondergang

oranje oplichten, toont Almere aanzienlijk meer

herstellen minder goed. Door de hogere

’s avonds houdt het water juist de warmte vast,

uit. Door de hoge en dichte bebouwing is er

geel en blauw (zie kaartje).

concentrates ozon en fijnstof is ook de lucht

waardoor het netto-effect niet zo groot is.

erin’. De Geodienst van de Rijksuniversiteit

minder wind. Daardoor kan ’s nachts de warm-

kwaliteit slechter. Dit kan gevolgen hebben voor

te minder makkelijk weg. W
 armtestraling kan

mensen die kampen met luchtwegproblemen.

Ook kun je huizen zo bouwen dat de wind de
warmte beter kan meevoeren, of kun je de

namelijk het best ontsnappen als deze zich
Ook dieren hebben last van hittestress.

daken van huizen lichte kleuren geven. Wit

al deze factoren koelt het in de stad veel

Zo hebben vleermuizen het zwaar, omdat

reflecteert namelijk warmte in plaats van deze

minder af dan op het platteland. Dit verschijnsel

verblijf-

te absorberen.

noemen we het stedelijk hitte-eiland-effect.

te warm worden. De stijgende stedelijke

Het is vooral ’s nachts het sterkst. De tempe-

temperatuur beïnvloedt zelfs de evolutie van

in alle richtingen kan verspreiden. Door

en

schuilplekken

in

spouwmuren

Met de Expo Floriade 2022 en de woonwijk

ratuur tussen stad en platteland gemiddeld

Gevaar voor de gezondheid en dieren

slakkenhuisjes Zo zijn slakken op warmere

die daarna tot stand komt, wordt met deze

kan soms wel tot drie graden verschillen.

Volgens het KNMI was de afgelopen hitte-

plekken gemiddeld lichter van kleur om beter

aspecten nadrukkelijk rekening houden. Hor-

golf extreem, ook in het huidige warmere

tegen warmte en droogte te kunnen.

tus zal daarom 'een van de koelste wijken van

Groen effectief wapen

klimaat. Sinds 1900 zijn ze 1,5 tot 3 graden

Almere' en daarmee van alle steden in Neder-

Wat kunnen we doen om de hitte in de stad

gestegen. Zonder maatregelen wordt het dus

Wat te doen?

terug te dringen? Groen heeft een verkoelend

alleen maar warmer in de stad.

De Nederlandse steden zouden zich beter

land zijn.

moeten voorbereiden op hittestress. Volgens

Dit artikel is een inkorting van een publicatie van het RIVM

Zo toonde de Wageningse wetenschapper

Hittestress kan een serieus gevaar vor-

onderzoekers van het KNMI en Wageningen

over de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De publicatie verscheen

Gert-Jan Steeneveld aan dat met één procent

men voor de gezondheid. Bij extreem hoge

Universiteit is bomen planten dé manier om

op 8 augustus 2019 op de website van het RIVM.

meer groenbedekking in een stad het effect

temperaturen is het lastiger om de hitte kwijt te

dat te doen. Bomen geven schaduw, maar

effect door schaduwwerking en verdamping.

Almeerse scholen
adopteren Floriadeboom
Ongeveer 300 kinderen van 9 verschillende

Wel krijgen ze te horen wanneer hun boom,

basisscholen zijn langs geweest op het

die nu nog allemaal in het d
epot staan,

toekomstige

geplant worden op het Floriadeterrein.

Floriadeterrein

om

n

amens

hun school of groep een boom te adopteren.

Scholen die meedoen aan de boomadoptie

Op het terrein werden leerlingen onder be

worden uitgedaagd om verhalen, tekeningen,

geleiding van De Natuurdetective en een gids

kunstwerken, filmpjes of foto’s over hun

rondgeleid over de Green Island (Utopia). Ver-

boom te verzamelen. Een jury gaat eind

volgens is aan de geadopteerde boom een

2020 en eind 2021 bepalen welke groep van

label met de naam van de school aan een tak

een school dat het mooist heeft gedaan.

opgehangen. Ook kregen de scholen een stuk

Deze twee winnende groepen mogen dan

essenhout van de Almeerse natuurkunstenaar

gratis de Expo bezoeken in 2022.

Jos Bregman aangeboden met daarbij een
chip. Op die chip kunnen ze zelf allerlei data

Educatiepakket

aanbrengen over ‘hun boom’. Wethouder

Begin 2020 lanceert Gemeente Almere samen

Roelie Bosch: “Het is mooi om te zien dat er

met Floriade 2022 B.V., Stad & Natuur en Collage

zo veel belangstelling bij scholen is voor groen

Almere (centrum voor cultuuronderwijs), een

en natuur en voor de Floriade in het bijzonder.

educatief Floriadepakket gericht op natuur,

Deze boomadoptie maakt extra duidelijk dat

cultuur en techniek. Dit pakket draagt bij aan

de Floriade er is voor de stad en haar inwoners.

de groene bewustwording van kinderen.

En de jongste bewoners in het bijzonder. Dat
past ook mooi bij het thema van de Expo in 2022:

Bosch: “Bomen zijn van grote waarde, zeker

de Groene Stad van de Toekomst.”

ook voor inwoners van een groene stad als
Almere. Het is een goede ontwikkeling dat

Prijs

basisscholen zich verbinden aan een boom

De adoptie is symbolisch. Scholen worden

en daarmee aan de verdere vergroening van

geen (tijdelijke) eigenaar van de boom en ook

de stad”.

hoeven ze de boom niet te verzorgen.
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Links Alex Reinacher en rechts Govert de Ruiter, beide foto's gemaakt door Jan Dekker

Kantoor-allroundspecialist Rosenboom

“We mogen echt trots zijn op de Floriade”
De komst van de Floriade in Almere levert veel

om het inrichten van een fysieke werkruimte.

bijvoorbeeld met stoelen die zijn gemaakt


de inrichting van alle paviljoens die er gaan

werk op voor het lokale bedrijfsleven. Niet

Er zijn maar weinig bedrijven die deze

van oude PET-flessen.” Dat past goed bij

komen. Als lid van de Floriade Business Club

alleen tijdens, maar ook in de aanloop naar

specialisaties koppelen”, vult zijn collega Alex

onze eigen filosofie, want wij zijn altijd op

zit Rosenboom dicht bij het vuur, ook al geeft

de Expo. Een van die bedrijven is Rosenboom

Reinacher aan. Govert: “We zijn gericht op een

zoek naar fabrikanten die qua duurzaamheid

dat geen enkele garantie voor opdrachten.

dat de kantoorartikelen van Floriade Almere

complete ontzorging van bedrijven, waarbij

en ergonomie een voortrekkersrol spelen.

2022 BV na een gewonnen aanbesteding mag

het persoonlijk contact met klant prioriteit

Honderd procent is nu nog lastig, maar 80%

Als inwoner van Almere Haven is Alex niet

leveren.

heeft. Met Floriade Almere 2022 B.V. zat dat

hergebruik is nu al mogelijk. We zijn continu op

alleen vanwege de mogelijke opdrachten

meteen goed."

zoek naar innovatieve oplossingen.”

enthousiast over de Floriade. “Floriade is een

Rosenboom is van oudsher een familiebedrijf

“

prachtig iets en biedt voldoende kansen voor

dat al sinds 1975 in Almere Haven is geves-

Groene oplossingen

Trots

de lokale ondernemers. We mogen echt trots

tigd. “Wij hebben als missie om voor onze

Rosenboom is intensief bezig met circu-

Rosenboom is vanzelfsprekend blij met de

zijn op de Floriade. “

klanten een mooie werkomgeving te creëren,”

lair en duurzaam ondernemen. Govert: “Een

opdracht voor Floriade Almere 2022 B.V.,

be
nadrukt Govert de Ruiter, projectadviseur

goed voorbeeld hiervan is de inrichting

maar kijkt natuurlijk ook met een schuin oog

Wilt u ook leverancier worden voor de Expo?

inrichting, “Of het nu gaat om een digitale

van het Floriade-paviljoen. Die hebben we

naar wat er de komende jaren nog meer aan

Kijk dan op www.floriade.com/contact bij het

werkplek met behulp van onze ICT-diensten, of

helemaal conform de Floriade-gedachte gedaan,

mogelijkheden zich gaan voordoen. Zoals

leveranciersportal.

Samen de schouders eronder!
Inmiddels heb ik al weer enkele maanden

al weer de oorspronkelijke ambities waren

Met de Floriade zijn we aangekomen in het

de Floriade onder mijn hoede. Na het op-

op het moment dat wij ons als stad hebben

laatste kwart van de voorbereidingstijd voor

stappen van mijn voorganger Loes Ypma

aangemeld bij de Nederlandse Tuinbouw-

het evenement en we zijn nog steeds over-

heb ik echt wel even de tijd nodig gehad om

raad. Die ambities waren groot. Mooi vind ik

tuigd van ons verhaal, ondanks dat we niet

het hele verhaal in de vingers te krijgen en

dat nagenoeg alle wensen en ideeën van dat

alle ambities van toen waar kunnen maken,

inmiddels kan ik zeggen dat ik het meeste

moment, dus 2012 en eerder, nog steeds

weten we wel dat we heel dicht in de buurt

voorbij heb zien komen. Het is een mooi, moei-

actueel zijn. Duurzaamheid, gezond voedsel

gaan komen. Voor het gebied, voor het

en schone energie staan nog altijd, en

evenement, voor de stad en voor de regio.

misschien wel meer dan ooit, hoog op de

Ons verhaal staat nog steeds. Als ik ergens

Ik kan ook niet anders dan concluderen

agenda’s. Terecht ook in mijn ogen. Was het

van overtuigd ben, en dat ben ik in dit geval,

dat het echt een groot project is. Voor

in 2012 dat er nog wel met scepsis werd

dan zet ik juist mijn schouders eronder en dat

ons als college van burgemeester en wet

gekeken naar die thema’s, tegenwoordig

doe ik gelukkig niet alleen maar met de vele

houders, voor Almere, maar toch ook voor

hoef je daar eigenlijk niet meer mee aan te

vrijwilligers, ambtenaren, de Floriade Almere

de regio. En bij een groot project horen

komen. We worden er zelfs op aangesproken

2022 B.V. en de ontwikkelcombinatie van

tegen- en meevallers. Dat kan niet anders

door onze jeugd als we ons er niet aan

Amvest en Dura Vermeer!

en hoort er, helaas, nou eenmaal bij. Zo heb

houden. Dat vind ik mooi om te zien en het

ik me goed laten informeren over wat ook

houdt ons ook scherp.

lijk en interessant verhaal voor ons als stad.

Jan Hoek, wethouder Floriade
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Leerlingen MBO College Almere
pionieren in de keuken
Leerlingen van het MBO College Almere
(ROC) maakten tijdens de challenge: ‘Eet als
een pionier’ ontzettend veel indruk op het
publiek én de jury. Met enthousiasme en
vernieuwende gerechten wisten ze drie plekken
te bemachtigen voor de finale van de challenge.
In de aanloop naar de Floriade organiseert provincie Flevoland verschillende ‘challenges’ om
de verduurzaming van ons voedsel
systeem
te stimuleren. Op 16 oktober 2019 vond de
finale plaats van de challenge: ‘Eet als een
pionier’. Het doel van de challenge: meer
(lokale) groente op ons bord. Professionele
koks uit de provincie en koks in opleiding van
het ROC namen de u
itdaging aan om een
gerecht te bedenken dat voor 80% bestond uit:
groente, fruit, noten, zaden en paddenstoelen
(plantaardige eiwitten). De koks werd vervolgens gevraagd dit gerecht drie weken op de
eigen menukaart te zetten. De koks met de acht
beste gerechten kregen een uitnodiging voor
de finale van de challenge.

tot 13 oktober 2019, stonden de beste ge-

de challenge op 16 oktober. Dit waren: de

ROC die deelnamen aan de challenge.

rechten bij de deelnemende restaurants op

soufflé met rabarber- en venkelijs, de

“Door de challenge zijn de leerlingen erachter

De masterclasses

de menukaart. De jury en het publiek had-

polderhoen met paddenstoelen en gnocchi,

gekomen dat er fantastische lokale producten

Omdat koken met 80% plantaardige eiwitten

den gedurende deze drie weken de tijd om

en de vega culturele pizza. In de finale

te krijgen zijn in Flevoland. Daarnaast zijn ze

een flinke uitdaging is, werden er voorafgaand

de gerechten te proeven en te beoordelen.

namen de leerling koks het in een cook-off

bewuster gaan nadenken over het gebruik

aan de challenge meerdere masterclasses

De gerechten van de ROC- leerlingen waren

op tegen elkaar en vijf andere koks uit de

van producten en zijn ze tot veel nieuwe

georganiseerd voor zowel de ervaren koks als

te bestellen bij ‘Chapeau’, het lesrestaurant

provincie. Het was een enorm spannende

in
zichten gekomen” aldus Bob Oudshoorn,

de koks in opleiding. De masterclass op het

van de school. Andere restaurants uit Almere

strijd waar het nek aan nek ging. Eva

docent Consumptieve Techniek aan het MBO-

ROC kreeg een zo warm onthaal, dat er op het

die deelnamen aan de challenge waren Bras-

Maurits van ‘Eva’s keukentuin’ uit Lelystad

college Almere.

ROC niet één, wat aanvankelijk het idee was,

serie Bakboord, Bosrestaurant Buitengewoon

ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.

maar drie masterclasses zijn georganiseerd,

Lekker en restaurant Kip & Ei Dubbel-Op.

Om het leren in de regio nog meer te stimuLeren

leren, onderzoeken de provincie Flevoland en

Finale

Naast de indrukwekkende prestatie van de

Flevo Campus momenteel de mogelijkheden

Restaurantweken

Drie gerechten van de ROC-leerlingen werden

ROC-finalisten was de challenge een enorm

van een chefsopleiding.

Tijdens ‘de restaurantweken’, van 23 september

uiteindelijk geselecteerd voor de finale van

leerzaam traject voor alle leerlingen van het

met veel ROC-inzendingen als gevolg.

waren we best sceptisch, ging er wel naar

taire voorzieningen en de eisen die daaraan

ons geluisterd worden? Toch vonden we het

gesteld worden. Je wilt ook je meervoudig

heel belangrijk om vanaf het eerste moment

gehandicapte en soms volwassen kind goed

mee te doen aan deze werkgroep. Gelukkig

kunnen verschonen. Dan is het fijn, dat hier-

maar. We vinden dat er opengestaan wordt

voor goed inclusief ingerichte voorzieningen

voor suggesties en advies en dat er iets mee

voorhanden zijn. Bij de inrichting van het

gedaan wordt. Nu hopen dat het niet beperkt

sanitair wordt echter ook rekening gehouden

blijft tot de Floriade, ook in de rest van Almere

met mensen met autisme, (niet-) aangeboren

moet nog genoeg gebeuren.”

hersenletsel,

verhoogde

p

rikkelgevoeligheid

e.d. Deze mensen hebben juist 
behoefte

Links Petra de Booij en rechts Marjan Heidstra, foto gemaakt door Jan Dekker

Petra de Booij en Marjan Heidstra:

“Iedereen heeft profijt van een
inclusieve Floriade”

Goed voorbeeld van ‘inclusief denken’ vol-

aan een prikkelarmere omgeving. Door ook

gens Petra en Marjan is de Weerwaterbrug.

met hen rekening te houden probeer je voor

Het is het beste als een brug een m
 aximale

iedereen het beste resultaat te krijgen.” Der-

hellingsgraad van 2 graden heeft. Als een

gelijke mobiele sanitaire voorzieningen voor

brug steiler is, is het voor mensen, die

gehandicapten kunnen bovendien duurzaam

gebruik maken van hulpmiddelen, maar

worden hergebruikt tijdens latere evenementen.

bij
voorbeeld. ook voor jonge kinderen of
ouderen lastiger. Om dit te realiseren is het

Beide vrouwen zijn benieuwd wat de opbreng-

ontwerp van onder andere de Weerwaterbrug

sten worden van hun werkgroep. “We hebben

aangepast en langer gemaakt, waardoor

er veel vertrouwen in. We zien al langzaam

Petra de Booij en Marjan Heidstra z itten in

De Floriade Expo 2022 gaat er alles aan doen

deze minder snel hoeft te stijgen. “En dat

dat het wat oplevert. We worden serieus

de werkgroep Floriade Inclusief. Zij g
even

om zo inclusief mogelijk te worden. Almere

de brug minder steil is, is voor iedereen een

genomen en zien al concepten van presen

gevraagd en ongevraagd advies om de

moet een voorbeeld worden in Nederland

voordeel omdat men er daardoor zonder

taties om daar ons advies over te geven. Deze

Floriade Expo 2022 voor iedereen toe

en dan is elk advies waardevol. Petra en

veel moeite gebruik van kan maken. Iedereen

Floriade wordt heel bijzonder en inclusief.

gankelijk te maken. “Het is heel belangrijk dat

Marjan zijn, samen met v ertegenwoordigers

heeft daardoor profijt van inclusief denken.”

Ondertussen blijven we natuurlijk nadenken

je als bezoeker met een handicap dezelfde

van

dingen kan beleven en ervaren als bezoeker

het gebied van handicaps, vanaf het begin

Het is soms lastig om het voor iedereen

er bijvoorbeeld niet een paar prikkelarmere

zonder handicap.”

betrokken, zodat de Floriade kan leren van

goed te doen. Dat merken Marjan en Petra

dagen kunnen worden g
 eorganiseerd tijdens

hun ervaringsdeskundigheid. “In het begin

ook: “In de werkgroep ging het over de sani-

de Floriade Expo 2022?”

meerdere

belangenorganisaties

op

over wat er nog meer mogelijk is. Zouden
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Blauwe Maandag – Almeerse Wolunie

‘Zo laten we zien dat hier
verfstoffen groeien’

Ruim dertig
Almeerse ideeën
al beloond
Iedereen die een goed en gezond idee voor
Almere en dat met anderen wil gaan uit
voeren kan terecht bij de Floriade Parade!
Een jury bekijkt iedere maand de ingekomen
ideeën en beloont diverse voorstellen met
een financiële kickstart van maximaal 1000

Als een rij levensgrote kleurpotloden staan ze

om van Blauwe Maandag een succes te

op de fiets voorbij reed. Hij stopte aan het

euro. In het eerste jaar zijn er 33 initiatieven

in het Den Uylpark. Palen in alle kleuren,met

maken. In totaal moesten maar liefst 140

eind, draaide zich om en fietste er met zijn

door de jury gekozen. Van een duurzaam

vilt van schapenwol bovenop. Dit is Blauwe

palen twee maal geverfd worden. Daarnaast

camera nog een keer langs. Hij vond het zo

bijenhotel in de Sieradenbuurt tot aan het

Maandag, een bijzonder kunstproject van de

moest het vilt gekleurd worden, met de oogst

tof dat hij meteen een filmpje maakte voor op

mogelijk maken van Almeerse hop voor

Almeerse Wolunie en IVN dat mede mogelijk

van de verfakker. “Het geld van de Floriade

de s
 ociale media. Het is mooi om de reacties

Almeers bier. En van hangende bloembakken

werd dankzij vele vrijwilligers en een finan-

Parade is vooral geïnvesteerd in de palen en

van passantente zien. Je bereikt zo veel meer

in de Staatsliedenwijk tot aan een zeisclub in

ciële kickstart van de Floriade Parade. Initiatief

de milieuvriendelijke verf. Het vilt hebben we

mensen dan bij een expositie ergens in een

Oosterwold. Zo profiteert heel Almere van de

nemer Brigit Huijbens: “Op deze manier wil ik

bewerkt met de kleurstof van de planten, voor

zaal. ‘Nu hebben we ook hier in het park iets

komst van de Floriade.

aandacht vragen voor duurzaam geverfde wol.”

de palen hebben we verf moeten bestellen.

aan de Floriade’, hoorde ik al.”
Zelf ook een idee om in 2020 in jouw straat,

Ook is er een informatiebord geplaatst, met
Brigit zit al vijf jaren bij de Wolunie en vond

informatie en foto’s, en hebben we een boekje

Dutch Design Week

wijk of buurt uit te voeren? Ga naar www.

dat te weinig mensen wisten van de speciale

laten maken. De samenwerking is dankzij

Brigit belandde met de plantaardig geverfde

growinggreencities.nl en lees daar de spel-

verfakker in het Den Uylpark. En dus bedacht

Blauwe Maandag flink verbeterd. De mensen

wol zelfs op de Dutch Design Week. “Ik heb

regels en vul het initiatievenformulier in.

ze dit project. “We laten zien hoe plantaardige

die in het park op de akker werken zijn meer

zoveel uren wol geverfd dat ik enorm veel

En wie weet krijgt jouw idee of project een

verfstoffen groeien en hoe ermee kan w
 orden

be

trokken bij de Wolunie en andersom. We

heb bijgeleerd. Bijvoorbeeld hoe je kleuren

financiële kickstart van 1000 euro. Je kunt

geverfd op textiel. Er is een lint gemaakt met

zijn in de z omer een plukgroep gestart om te

kan 
veranderen en hoe je de juiste nuance

het hele jaar het idee inzenden, maar als je

gekleurde houten palen, die deels met vilt

helpen met het oogsten.

aan kan brengen. Vanwege die kennis werd

het voor 28 januari 2020 doet, kijkt de jury er

ik uitgenodigd door Crafts Council Nederland,

begin februari al naar. Op de site staan ook

bekleed zijn; de potloden. Die staan nu bij de
stadsakker in het park, waar verfplanten als

Reacties

een platform voor hedendaagse ambacht,

de opbrengsten van enkele projecten. En lees

Meekrap, Wede en Afrikaantjes groeien.”

De reacties van omwonenden en voorbij-

om bij hun stand op de Dutch Design

het interview met Brigit Huijbens. Zij heeft

gangers zijn enthousiast. “We hadden de

Week te staan. Supercool toch, dat zo’n

namens de Almeerse Wolunie 1000 euro

140 palen

palen nog maar net geplaatst en waren zelf

Almeers idee ook daar aandacht krijgt.”

gekregen voor het project Blauwe Maandag.

Meer dan vijftig vrijwilligers gingen aan de slag

nog 
foto’s aan het nemen toen een jongen

Meer informatie op www.almeersewolunie.nl

Uitreiking cheques Floriade Parade
bloembollen geplant dankzij de F
 loriade Parade.

zelfde leeftijd. En dat wil Sybille Püttmann

Het gaat om diverse bloeiers waardoor het

met de beweging Powergirlz tegengaan.

park heel het voorjaar mooi is.

Door bewustwording te creëren, v oorbeelden
te geven en mogelijkheden te bieden.

Documentaire: Drie studenten van de
Nederlandse Filmacademie studeren dit jaar

Project gezonde voeding: De leerlingen

af met een korte documentaire die de e
 rvaring

van de gemengde eerste klas op de Meer

van het ‘overview-effect’ vertelt, het gevoel

gronden krijgen in juni een projectweek

dat astronauten ervaren als zij de aarde voor

waarin g
 ezonde voeding centraal staat. De

het eerst vanuit de ruimte zien. Een belangrijk

leerlingen leren in de praktijk op de Stads

Wethouder Jan Hoek heeft in café ’t Boe-

op basis van het thema kleur. Daardoor is

deel van deze film nemen ze op in Almere.

boerderij waar het eten vandaan komt en hoe

meltje in het centrum van Almere zes cheques

een bijzonder samenspel ontstaan tussen de

Ze maken deze film met een crew van negen

het uiteindelijk als maaltijd op een bord komt.

uitgereikt aan de door de jury in n
 ovember

kleuren op de bebouwing en de beplanting

man en uiteindelijk wordt de film komende

en 
december gekozen initiatieven van de

in de openbare ruimte. Dankzij de Floriade

zomer uitgezonden op de NTR en vertoond in

Fototentoonstelling: De vijftienjarige Lucas

Floriade Parade. Hierbij geven we een korte

Parade kan nu een officiële registratie als

het Eye Filmmuseum.

maakt foto’s van afval dat zich dagelijks rond

beschrijving van de verkozen ideeën die gaan

arboretum worden aangevraagd.

bijdragen aan een groener en gezonder Almere.

het Weerwater ophoopt. En nu kan hij d
 ankzij
Powergirlz: Meisjes kiezen minder vaak

de Floriade Parade van al die foto’s een mooie,

Voedselbos Park Uithof in Bloei: Om het

voor sport, stoppen eerder met sporten bij de

reizende tentoonstelling maken. Zo wil hij

Regenboogbuurt als Arboretum: De Regen-

park Uithof in Almere Haven 
aantrekkelijker

vereniging in de puberteit en vertonen vaker

meer aandacht vragen voor dit p
 robleem.

boogbuurt is opgezet als bewoond Arboretum

te maken zijn er meer dan 3000 biologische

zitgedrag in vergelijking met jongens in de
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Bloeiende inspirerende agenda
De activiteitenagenda rondom Floriade is

De manier waarop wij voedsel maken, k open

die een relatie hebben met de thema’s van

ontdekken zal zijn. Op verschillende locaties

kleurrijk en gevuld. Met het nieuwe jaar is

en eten heeft grote impact op de planeet.

Floriade Expo 2022: feeding the city, greening

in Almere Centrum en op het F
 loriadeterrein

er weer een periode aangebroken met veel

Gelukkig hebben we goed nieuws: over de

the city, energizing the city en healthying

kunnen bezoekers alvast inspiratie o

pdoen

activiteiten op de agenda van Floriade Almere

hele wereld zijn mensen hard bezig dit te

the city. In april en september staat een

over hoe ze zelf gezonder kunnen leven.

2022 B.V. Hieronder een greep uit diverse

veranderen.

kennissessie gepland op locatie. In juni geven

Floriade Expo 2022 geeft samen met de


we een 
preview op het Floriade 
Festival en

Gemeente Almere, Almere City Marketing en de

Tijdens de Floriade Dialogues Summit over

de grote themabijeenkomst vindt jaarlijks in

Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere

Changemakers in Food laten voedsel
helden

december plaats. Op dit ondernemersplatform

een mooie invulling aan het festival. Er staan

van over de hele wereld zien hoe zij het

ontmoeten 200 ambassa

deurs e
lkaar uit

allerlei leuke en interessante workshops,


voedselsysteem veranderen. Van pionierende

zeer diverse branches. Bedrijven die belang

lezingen, rondleidingen, boottochten, markten

boeren tot beleidsmakers en dierenactivisten:

stelling hebben voor Floriade Business Club

en andere activiteiten op het programma. Wie

deze veranderaars laten je zien hoe dingen

kunnen contact opnemen via

nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen op het

anders kunnen. Bekijk het hele programma op

info@floriadebusinessclub.com.

Floriadeterrein kan ook per boot de overtocht

activiteiten. Allemaal onderdeel van de ‘Making
Of’ in de aanloop naar de Expo in 2022.

maken.

https://floriade.com/nl/agenda/floriade-dialogues-summit-changemakers-in-food/

Floriade Festival

Everybody can be a changemaker! Ook jij kunt

Noteer zaterdag 6 en zondag 7 juni alvast

De organisatie van de Expo in 2022 bruist

erbij zijn. Meld je aan voor de bijeenkomst op

in de agenda voor het Floriade Festival. Het

van energie. Kom naar één van de vele

donderdag 26 maart in de Kunstlinie Almere

festival staat dit jaar in het teken van het t hema

activiteiten en ontdek hoe mooi het in 2022

Flevoland (KAF).

‘gezondheid’ en geeft een voorproefje op wat

wordt. F
 loriade Expo 2022 wenst iedereen een

er tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling te

bloeiend en inspirerend jaar.

Bewonersbijeenkomsten
Floriade Dialogues

In het eerste kwartaal van het nieuwe

De Floriade Dialogues zijn een reeks van

jaar vinden de informatiebijeenkomsten voor

vakinhoudelijke congressen en bijeenkomsten

bewoners plaats in de omringende wijken van

als onderdeel van de Making Of, waar vak

het Floriadeterrein zoals in Filmwijk, Almere-

specialisten samen doorpraten over 
actuele

Haven, Almere Centrum en Stedenwijk. Peter

ontwikkelingen op de thema’s van de Expo

Verdaasdonk, directeur van Floriade A
 lmere

en 
bekijken of samenwerking richting 2022

202 B.V., neemt de bewoners mee in de ont

mogelijk is. Op donderdag 26 maart vindt


wikkeling rondom Floriade Expo 2022. In de

de Floriade Dialogue Summit plaats, ge

aanloop naar 2022 zijn we concrete data


organiseerd door de Flevo Campus en Floriade

aanwezig bij de bijeenkomsten in ‘de wijken’.

Almere 2022 B.V. Dit is een jaarlijks inter


Iedereen


nationaal symposium. Hiermee wordt bij

informeren en om vragen te stellen. Dit kan

belangrijke onderwerpen een relatie gelegd


ook altijd via e-mailadres contact@floriade.nl.

is

welkom

om

zich

te

laten

tussen de steden en hun universiteiten die
zich in 2022 aan de Floriade willen binden. De

Floriade Business Club

Floriade Dialogue Summit staat in het teken

De Floriade Business Club (FBC) organiseert in

van Changemakers in Food.

2020 weer unieke en bijzondere bijeenkomsten

