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Voorwoord
In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtentoonstelling Floriade. Deze zevende
editie staat in het teken van de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector.
Maar de Almeerse Floriade gaat ook verder: kennis, producten en technologieën uit
de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale
verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid.
Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling worden oplossingen verkend en ontdekkingen
gedaan die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad. Onder
de vlag van Growing Green Cities combineert de Floriade, gelegen aan het Weerwater
met zicht op het moderne stadscentrum, het beste van verschillende werelden: de
vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector, het streven van Almere om een
‘groene’ stad te zijn, het leven in de delta en de innovatieagenda van de Nederlandse
economie.
Deze ambities – in 2012 vastgelegd in het bidboek – zijn in dit masterplan vertaald in
plannen, acties en beslispunten. Daarnaast bevat het de noodzakelijke informatie over het
organisatiemodel, de business case en de partners waarmee wordt samengewerkt. Het
masterplan is tevens het fundament voor een Engelstalige samenvatting, een publieksversie
en een marketingplan. Daarmee is dit masterplan met recht een volgende mijlpaal op weg
naar de Floriade.
Die route naar 2022 – ‘The making of’ - is sowieso van groot belang. Met het masterplan
daagt de gemeente jongeren uit om de komende jaren hun dromen en ideeën over een
groene en gezonde stad over het voetlicht te brengen. En kennisinstellingen, bedrijven en
maatschappelijke organisatie uit de stad, de regio en internationaal, om hun innovaties
en thema’s in te brengen en zo een bijdrage te leveren aan zowel de Floriade als aan een
groene en gezonde toekomst voor de stad. Om die reden is gekozen voor het motto ‘GO
GREENER’!
Henk Mulder
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Disclaimer:
De getoonde afbeeldingen in dit document zijn illustratief. De definitieve positie van de bruggen en van de straten vereisen nog nadere uitwerking.
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Vanaf het treinstation rolt een ‘groene loper’ zich voor me uit. De wandelroute leidt me dwars
door het Almeerse stadscentrum, langs terrassen en pleinen naar de Esplanade aan het
Weerwater. Daar wacht een watertaxi en even later kan ik het goed zien – de bruisende groene
wereld aan de horizon. Het is het jaar 2022 en ik ben op weg naar de Floriade. De torens van
het stadscentrum laat ik achter me. Nog één keer kijk ik om: winkelend publiek flaneert over de
kade, een jongetje voert de eenden
Vanaf de boot, die nu midden op het open Weerwater vaart, lijkt de Floriadewereld aan de
overkant een verboden oase van bomen, planten en bloemen. Maar het gedempte geluid van
muziek en spelende kinderen verraden een verborgen, maar enerverende wereld. Boven de
boomtoppen is nog net de futuristische kas te zien – waar exotische bomen tot in de hemel
groeien. Even verderop de ‘groene’ gevel van het spectaculaire Floriadetheater en in het midden
de oude uitkijktoren, een herinnering aan het ontstaan van de jonge stad.
De pont legt aan en in mum van tijd ben ik binnen – mijn online gekochte kaartje wordt
direct door het entreepoortje herkend. Na enkele stappen sta ik stil van verbazing: de
plantenbibliotheek waar ik zo vaak over hoorde is tot leven gekomen. Langs de kaarsrechte
hoofdstraat – die vanaf de noordelijke entree recht het gebied insteekt – liggen talloze tuinen,
de één nog mooier dan de ander, gevuld met naald- of loofbos, met hagen en grassen, met
bloemen, fruitbomen of waterplanten. In elke tuin lijkt een plant centraal te staan: ik kan
overnachten in een Jasmijnhotel en zwemmen in een Lelievijver. Ik zie ‘boomgaardwoningen’
en kantoren met meubilair van bamboe. Verderop een school in de vorm van een ‘gestapelde
botanische tuin’.
Na een fantastische wandeling door dit eigentijdse arboretum sta ik op het centrale plein bij de
hoofdentree. Het entreegebouw torent hoog boven de mensen uit – het is, zo heb ik me laten
vertellen, het toonbeeld van duurzaam en ‘gezond’ bouwen.
Ik zie mijn vrienden, die hun auto in het stadscentrum parkeerden en met een elektrische
waterfiets naar de Floriade kwamen. Het is een hartelijk weerzien en we besluiten wat te drinken.
De landenpaviljoens rond de zogenoemde ‘show stage’ – waar zojuist een Aziatische dansgroep
het publiek vermaakte – leiden ons naar verre oorden en vreemde culturen. In Afrikaanse
sferen drinken we fair trade thee en koffie, terwijl we leren over lokale gebruiken en inheemse
plantensoorten.
Een vriendin vertelt over de missie van deze zevende Floriade, waar de vernieuwingsdrang
en innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector ingezet wordt om verstedelijkingsvraagstukken van antwoorden te voorzien. In eerste instantie zijn we vol verbazing – tuinbouw
en verstedelijking is een onverwachte combinatie – maar na een paar uur wandelen raken we
overtuigd. In de verschillende themagebieden zien we experimenten met voedselproductie in
woningen en kantoren, zien we daken en gevels die water vasthouden, zien we afbreekbaar
beton en eetbare algen, zien we voedselproducerende koelkasten en stadsverlichting door
fluorescerende planten, insecten en microben. Struinend door de plantenbibliotheek doen we
ontdekking na ontdekking: kringlopen zijn zichtbaar, energie wordt niet verspild, afval gezuiverd
en hergebruikt.
We bezoeken de intrigerende innovatiewerkplaats waar een onderzoeksinstelling uit Amerika
met een lokaal bedrijf onderzoek doet naar een ‘slim’ energienet voor elektrische auto’s. Een
man vertelt ons dat op deze plek een onderwijscampus verrijst – blijkbaar als onderdeel van een
duurzame stadswijk die na de Floriade moet ontstaan.
’s Avonds op de boot weet ik het zeker: ik kom terug. Maar dan installeer ik op mijn telefoon wel
de app die mij aan de hand van mijn persoonlijke interesses over de Floriade laat dwalen.
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DEEL I
FLORIADE 2022 – VAN AMBITIE NAAR PLAN
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1. Floriade 2022 – Growing Green Cities:
twee agenda’s, één opgave
De Floriade van 2022 in het hart van de Nederlandse new town Almere, gelegen aan
het Weerwater met zicht op het moderne stadscentrum, combineert het beste van twee
werelden. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het
gebied van bijvoorbeeld productietechnologie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds
het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond, zelfvoorzienend.
De combinatie van beide ambities is meer dan de som der delen: deze editie van
de Floriade gaat over de urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale
verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. Op
de Floriade worden oplossingen verkend en ontdekkingen gedaan die bijdragen aan de
ontwikkeling van een duurzame stad.

De Floriade is de groene tegenhanger van het stadscentrum
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Almere: a growing green city
Almere is een jonge stad op het gewonnen land van de Flevopolder. Het
stedenbouwkundig plan is gebaseerd op het tuinstadmodel: verscheidene stadskernen
met daartussen en -omheen een groen casco van recreatiegebieden, natuurzones en
landbouwgronden. De plannenmakers bedachten begin jaren zeventig een stadsmodel
waarin de effecten van het menselijk handelen (economie, landbouw, infrastructuur)
zouden samengaan met ecologische en hydrologische systemen. Zo ontstond een stad
‘waar het groen en het blauw tot de voordeuren reiken’, met het Weerwater als middelpunt.
Nu veertig jaar later bezint Almere zich op de toekomst. In het boekje over de in 2008
opgestelde Almere Principles staat: ‘In een stad die als een bewuste schepping is ontstaan
en die altijd in wording blijft, is het meer dan terecht dat wij ons tot het uiterste inspannen
voor aanleg, onderhoud en verfraaiing van de bestaande en toekomstige stad.’ In dat
continue wordingsproces – Almere groeit de komende decennia tot een stad met ongeveer
350.000 inwoners – speelt het van oudsher groene karakter een prominente rol. Elders in
De Almere Principles staat: ‘Wie aan de stad bouwt, kan onmogelijk de grote ecologische
en milieuvraagstukken negeren. In een stad onder zeeniveau is het ondenkbaar dat we de
noodzaak van duurzaamheid buiten beschouwing zouden laten.’ Daarom introduceerde het
stadsbestuur het concept van de green city. In deze benadering staan de vele betekenissen
van groen centraal: hoe kan het groen gehandhaafd blijven en gebruikt worden voor
voedselproductie, energiewinning, zorg, educatie, stadsontwikkeling, infrastructuur,
waterbeheer en recreatie?
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De tuinbouw: growing green
De tuinbouw is de bestaansreden van Nederlands enige wereldtentoonstelling. In de
vroegste edities draaide het evenement voornamelijk om de productie van groenten
en fruit en de teelt van bloemen en planten. Het publiek vergaapte zich aan nieuwe
teelttechnieken en revolutionaire ontdekkingen op het gebied van veredeling en distributie.
Nederland was toen al één van de grootste exportlanden – op de Floriade zagen bezoekers
hoe de sector deze positie zou verstevigen. Niet dat het productieaspect vandaag de
dag onbelangrijk is – in tegendeel: met de groei van de wereldbevolking moeten steeds
meer monden gevoed – maar het aandachtsveld is de afgelopen decennia wel degelijk
verschoven.
In de Uitvoeringsagenda 2012-2016 – opgesteld door de brancheorganisatie Topsector
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) – heeft de sector opgaven voor de toekomst
benoemd. Met betrekking tot de behoefte aan veilig en duurzaam voedsel dienen
tuinbouwbedrijven voedsel ook ‘dichtbij’ de consument te produceren: op kleinschalige
wijze in en om de stad. De fysieke afstand tussen producent en stedeling wordt kleiner,
de consument is in staat om het productieproces desnoods met eigen ogen te volgen.
Daarnaast staat de tuinbouw voor een ‘intensiveringsopgave’: met minder ruimte, minder
water, minder energie en minder grondstoffen veilig en voldoende voedsel voor iedereen
produceren. Technologische vernieuwing in teelt, veredeling en distributie is opnieuw
onontkoombaar.

Samenwerking tussen de tuinbouw en andere sectoren

Tegelijkertijd kan de tuinbouwbranche zich ontpoppen tot een cruciale speler in de
omgang met hedendaagse verstedelijkingsvraagstukken. Het Kennis- en innovatiecluster
metropolitane land- en tuinbouw onderstreept dat de tuinbouw van grote invloed is op de
gezondheid van mensen, en daarmee op het welbevinden en het geluk. Niet alleen door
het aanbod van smakelijke en gezonde producten, maar ook door het meedenken over
innovatieve groenconcepten in de stedelijke leefomgeving. Openbaar groen heeft, aldus
het Kennis- en innovatiecluster, niet alleen de functie van aankleding, maar speelt ook een
rol in verkoeling op hete dagen, waterberging en het opnemen van fijnstof.
Deze gedachtegang ligt eveneens besloten in de kernwaarden die de Nederlandse
Tuinbouwraad (NTR) voor de Floriade heeft geformuleerd: de mens staat centraal, de
invloed op de kwaliteit van leven heeft prioriteit, de tuinbouw levert oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken.
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Floriade 2022: Growing Green Cities
Op de Floriade van 2022 komen de agenda’s van Almere en de tuinbouwsector samen.
De wereldtentoonstelling laat zien wat een ‘groene stad’ behelst. Het gaat om Feeding
the city – voedselproductie in en om de stad –, om Greening the city – groen als cruciaal
onderdeel van een leefbare stad –, om Energizing the city, zoals gesloten kringlopen,
energieneutraliteit en zelfvoorzienende systemen, en Healthying the city – het streven naar
algeheel welbevinden, sociale samenhang, gezond voedsel en nieuwe zorgconcepten. De
Nederlandse tuinbouw, één van de negen Nederlandse topsectoren en een wereldspeler
van formaat, zet op de wereldtentoonstelling van 2022 zijn innovatiekracht en kennis in
om deze ambities werkelijkheid te maken. Tuinbouwbedrijven en kennisinstituten van
over de gehele wereld worden uitgenodigd om op de Floriade onderzoek te doen naar
stadslandbouw, alternatieve energievormen, afvalstromen en de hernieuwde relatie
tussen mens en natuur. Dit alles in een carrévormig arboretum, een tapijt van tuinen,
een plantenbibliotheek – het toont de rijkheid van de plantenwereld en laat zien hoe die
plantenwereld bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mens en dier.
De Floriade is de aanzet voor de ontwikkeling van een stadswijk van de toekomst – Almere
Floriade genaamd, een binnenstedelijke ontwikkeling aan het Weerwater, een groene
tegenhanger voor het ‘rode’ stadscentrum aan de overkant. In het achtergronddocument
De Floriade van Almere uit 2014 staat: ‘Hier komen innovatieve oplossingen voor stad,
land en water samen. Voorzieningen op het gebied van onderwijs, leisure, zorg en cultuur
ontmoeten elkaar in een groene setting, in combinatie met woon- en werkgebieden.
Deze mix van functies versterkt het huidige stadscentrum.’ De hoofdstructuur voor
de tentoonstelling – het carré, het arboretum, een fijnmazig stratenpatroon en
enkele gebouwen – is tevens de basis voor de totstandkoming van de stadswijk. De
wereldtuinbouwtentoonstelling en de mogelijke gebiedsontwikkeling onderscheiden zich
op twee punten.
1. Het Floriadeterrein is een ‘levend laboratorium’ (living lab) waar nieuwe technologieën
(op het gebied van energie, water, afval, voedsel, mobiliteit) continu worden
onderzocht en toegepast. Het is de bedoeling om tot ontdekkingen en innovaties te
komen die in 2022 zo actueel mogelijk zijn.
2. Beiden komen – naast overheidsinvesteringen – nadrukkelijk tot stand op basis van
initiatieven en investeringen door marktpartijen, particulieren en kennisinstellingen.
2008

604 km/h

1.00
1.0

world mobility index

14 billion people
high scenario

human development

international tourism arrivals

oil reserve

100% literal

652

6C

temperature rise

meat, fish, and
seafood consumption

1230 Gb

high projection

8.2
total migrants

eco footprint

literacy rate

0.7

living planet index 3.82 billion ha

2.15 earths

21,477 Mtoe

980 Gb

total energy consumption

need of pasture land

forest species

3.68 billion ha

9.55 billion people

oil reserves

Po

strongly democratic

6.4 billion people

life expectancy

Topsoil loss

pu

la

t io

n

ow

th

medium scenario

s

1.5 x density
7.02 people/ g ha
80%
urban

1.2 earths

wars

gr

population
forest ressources

rice yield

cereals consumption

4500
47%

desert as % of

2.36 billion ha
1.36 billion global ha

km3
total6025
land

built-up land footprint

1 earth
2942.5

47
world average travel distance/ person/day
2 hrs
0.7 earth
strongly autocratic

5.5 billion people
a
Asiconsumption
low scenario
coal
730ppm
sea level
atmospheric concentration of CO2

forest products
consumption
marine species

3.5 7,100 Mtoe
1.4 C

120.8 km

6500 Gt

temperature rise
low projection
Dec

0.32 billion global ha

telephone lines worldwide

0.75 billion people

1910

1920

1930

1940

1960
6

1970

1980

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Australia & Oceania

2060

2070

Gas consumption
1000 km 3
Africa

Oil consumption

0.2 hr

400 km3

1990

Europe

a b le
e cie
Americ
North
s, a
l a n d America

750 km3

refugees

1950

re a s

resou i n g a
freshwater
species
mo u
cellular telephone
subscribers
rce s land
needworldwide
of arable
nt o
a n d population
65+
f sp
internet host computers
ar

29.8%

2080

South America

2090

2100

7

Als steden groeien komen planten, grondstoffen en vruchtbaar land onder druk
8

Laboratorium – voor Almere, voor de wereld
Als gastheer voor de Floriade is Almere een proeftuin voor duurzame stedelijke
ontwikkeling. Dit sluit aan bij de pionierszin die in het DNA van de stad besloten ligt. De
bedenkers van de stad stonden toentertijd voor een weergaloos experiment: maak een stad
die uitgroeit tot een ‘complete en evenwichtige stad met grootstedelijke voorzieningen’. De
allereerste bewoners trokken naar de maagdelijke stad om een nieuw leven op te bouwen,
in de omliggende polders bewerkten ondernemende en nieuwsgierige boeren de verse
zeeklei tot vruchtbare akkers.

De voorhoedepositie in onderzoek en experiment is van internationale betekenis. De
Almeerse Floriade fungeert als een laboratorium om oplossingen te vinden voor het
mondiale verstedelijkingsvraagstuk. In 2050 zal naar verwachting bijna 70 procent van
de wereldbevolking in steden wonen, waarvan een substantieel deel in laaggelegen
deltasteden. Veelal is de trek naar steden uit nood geboren omdat de werkgelegenheid
op het platteland niet toereikend is. Soms vinden mensen het gewoon prettig om naar
de stad te verhuizen omdat daar alles aanwezig is. De razendsnelle verstedelijking leidt
tot een enorme ruimtedruk en daardoor loopt het groen – bossen, meren, graslanden,
parken, akkers, enzovoort – gevaar. Steden worden drukker en vuiler, of zoals het Europees
Milieuagentschap het verwoordt: ‘Serieuze gezondheidsproblemen door luchtvervuiling
en geluidhinder nemen toe, het aantal stadsbewoners met obesitas groeit, de gevolgen
van klimaatverandering leiden in steden naar verwachting tot immense economische,
milieukundige en sociale schade.’
Het is tijd voor verandering. In al die agglomeraties en metropolen rijst de vraag hoe we
op de lange termijn miljoenen stedelingen van schoon water voorzien, van energie en
natuurlijke grondstoffen, van gezond en veilig voedsel, van natuurlijke en groene ruimtes.
Leggen we ons neer bij het schrikbeeld van monstersteden die de aarde uitputten? Of
gaan we voor het perspectief dat de Floriade voorstaat: een radicaal andere inrichting van
onze steden – groener, intensiever, productiever, bewuster, veerkrachtiger, innovatiever. De
Floriade van 2022 gaat uit van de veelzijdigheid van planten (the power of plants) en is een
pleidooi voor steden die zelf water zuiveren en zelf energie opwekken, steden die gezond
voedsel produceren en ruimte laten voor biodiversiteit.
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Iedereen doet mee!
De Floriade komt voort uit de ambitie om de stad uit te laten groeien tot een groene
stad van de toekomst, toegerust om talrijke verstedelijkingsvraagstukken van passende
antwoorden te voorzien. De gemeente werkt dan ook samen met bewoners en alle
denkbare partijen – land- en tuinbouwbedrijven, overheden (provincie, regio Amsterdam,
rijk), ondernemers, ontwikkelaars, scholen, kunstenaars, maatschappelijke organisaties
en onderzoeksinstituten. Dat sluit aan bij de hedendaagse planningspraktijk: de topdownaanpak waarin overheden met in hun kielzog projectontwikkelaars en institutionele
beleggers blauwdrukplannen presenteerden en uitvoerden, behoort definitief tot het
verleden. Spontane en lokale initiatieven bieden mogelijkheden voor ontwikkeling, met
kansen voor vernieuwing en experiment.
In deER
aanloop
naar
de Floriade (in dit masterplan ‘The making of’ genoemd) gaat het om
zULLEN
TALLOzE
kansrijke
initiatievenLANDEN
en projecten die een bijdrage leveren aan de wereldtentoonstelling
INITIATIEVEN
en aan
publieke
DIEdeDE
REGIOambitie op het gebied van de groene en duurzame stad. Iedereen doet
mee. GROENER
Ook mensenMAKEN
met een beperking krijgen nadrukkelijk de kans om de ‘The making of’
mogelijk te maken. ‘The making of’ voegt zo een sociale component toe aan het principe
van de groene stad – dat tot voor kort vooral een ecologische en milieukundige invulling
had.
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De Floriade verjongt
De Floriade is aan verjonging toe – ten aanzien van doelgroepen en programmering.
Niet in de laatste plaats omdat de toekomst van de tuinbouw mede afhangt van de
beschikbaarheid van jong en gemotiveerd personeel. Maar ook omdat de Floriade vooruit
kijkt naar een wereld met nieuwe mogelijkheden. Waar anders dan in de jonge stad Almere
kan die verjonging plaatsvinden. Daarom is er een Stichting JeugdFloriade, onder andere
opgericht door partners uit de wereld van de tuinbouw, onderzoek en overheid. Hierin
geven de Urban Greeners hun toekomstdroom van Growing Green Cities gestalte en
koppelen die aan nieuwe vormen van verrassend ondernemerschap.
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Het is een economische drager
Growing Green Cities raakt de toekomstagenda’s van vier topsectoren van de Nederlandse
economie: Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water en Life Sciences. Dit geeft
‘The making of’ van de Floriade een economische betekenis, die bij zal dragen aan het
vestigingsklimaat van de stad en de regio. In de regionale context is de Floriade een
katalysator voor innovaties in grootschalige voedselproductie in relatie met uitdagingen
rond gezondheid en welbevinden in de grote steden van de Randstad.
Tenslotte is de Floriade op lokale schaal een aanjager voor de ontwikkeling van circulaire
economie en gezonde systemen.
Basis voor een Groene Campus
De economische kanskaart gekoppeld aan de bijzondere positie en ontwikkelopgave
van de stad maakt Almere tot een ideale living lab voor het bundelen van kennis en het
implementeren van innovaties. Zo kan – met de Agrarische Hogeschool Vilentum als pit
– de samenwerking met de WUR: Wageningen Universety, TNO , Deltares en anderen een
kenniscluster ontstaan, die uit kan groeien tot een Groene Campus op de Floriadelocatie,
op zijn beurt weer de bakermat voor nieuw ondernemerschap en startups.
Van garden city naar green city
Het groeiproces van Almere kwam in 2008 in een ander daglicht te staan met het
rijksbesluit om in Almere 60.000 woningen te bouwen. Deze opgave is in 2009 uitgewerkt
in de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Voorafgaand aan de structuurvisie bracht de
gemeente in samenwerking met de Amerikaanse architect William McDonough De Almere
Principles uit. Het is een beginselverklaring voor duurzame stadsontwikkeling – in zeven
stelregels zet het document uiteen hoe de geplande groei zo duurzaam mogelijk kan
verlopen, vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt.
1. Koester diversiteit
2. Verbind plaats en context
3. Combineer stad en natuur
4. Anticipeer op verandering
5. Blijf innoveren
6. Ontwerp gezonde systemen
7. Mensen maken de stad
De Floriade bevestigt de transformatie van Almere van een geplande en bedachte tuinstad
naar een ‘organisch groeiende’ groene stad – van een garden city naar een growing green
city. Almere groeit uit tot een stad die gezond voedsel, schone energie en zuiver water
produceert, een stad waar afval als bouwstof wordt hergebruikt en kringlopen gesloten zijn,
een stad die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, met een rijkdom aan planten en dieren.
De Almere Principles zijn in samenwerking met McDonough vertaald naar uitgangspunten
voor Growing Green Cities – allereerst voor de wereldtuinbouwtentoonstelling, maar ook
voor de groene stadswijk en Almere als geheel.
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I KOESTER DIVERSITEIT
DE GREEN CITY IS EEN GEDIFFERENTIEERDE STAD
De Floriade erkent de veelzijdigheid van de natuur. De betekenis van groen in de stad is
uitermate divers. Planten en bomen spelen een rol in energiewinning, watercirculatie en
voedselproductie. Maar diversiteit betreft niet alleen natuurlijke systemen. De duurzame
stad van de toekomst moet een plek zijn voor iedereen – zoals de Griekse filosoof
Aristoteles al schreef: ‘De stad is van nature een veelheid, de stad is voor een ieder.’
Wanneer mensen in een stad de kans krijgen om zichzelf te ontplooien, zullen zij zich
eerder inzetten voor de ontwikkeling van die stad. Dan bouwen zij mee aan een levendige
en gevarieerde gemeenschap, waarin ecologie, technologie, bedrijvigheid en sociale
structuren hand in hand gaan.
II VERBIND PLAATS EN CONTEXT
DE GREEN CITY IS EEN VERBONDEN EN SENSITIEVE STAD
De Floriade benut de bijzondere ligging van Almere: het verbindt de Metropoolregio
Amsterdam (een economisch knooppunt, de poort naar Europa en de wereld) met de rijke
natuur van het Markermeer en de Oostvaardersplassen en de vruchtbare landbouwpolders
van Flevoland. Daarmee blijft Almere ‘dichtbij zichzelf’: een stad aan het Weerwater, in een
landschap onder zeeniveau van waterwegen, eilanden, bossen en velden. Stadslandbouw,
het ‘vieren’ van alles wat planten ons te bieden hebben, het zichtbaar maken van energie-,
water- en voedselstromen – het voelt hoe dan ook vanzelfsprekend aan.
III COMBINEER STAD EN NATUUR
DE GREEN CITY IS EEN OP DE NATUUR GEÏNSPIREERDE STAD
De Floriade laat zien hoe de stad van de eenentwintigste eeuw de natuur inzet om de
gezondheid, schoonheid en biodiversiteit van het stedelijk landschap te verbeteren.
Maar het werkt ook andersom: de Floriade – met het arboretum met gebouwen die
volgens ecologische principes zijn ontworpen – leveren op hun beurt een bijdrage aan de
natuurlijke omgeving, door het produceren van voedsel en zuurstof, door het zuiveren van
water, door het bieden van leefgebieden voor planten en dieren.
IV ANTICIPEER OP VERANDERING
DE GREEN CITY IS EEN ADAPTIEVE STAD
Geheel in Almeerse traditie is de transformatie van garden naar green city gebaat bij
flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Het laboratoriumkarakter van de Floriade biedt
ruimte om in te spelen op razendsnelle veranderingen – in bijvoorbeeld technologische
innovaties, politieke schommelingen, stedenbouwkundige opvattingen of behoeften van
bewoners en ondernemers. Een ‘licht’ raamwerk garandeert lage voorinvesteringen, maar
biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor uiteenlopende initiatieven en functies – daarmee
‘anticipeert’ de Floriade op actuele ontwikkelingen.

12

V BLIJF INNOVEREN
DE GREEN CITY IS EEN SLIMME STAD
De Floriade zal een ‘levend laboratorium’ zijn, een living lab waar gebruikmakend van
de kennis en expertise uit de tuinbouwsector onderzoek gedaan wordt naar stedelijke
vraagstukken – zoals nieuwe vormen van mobiliteit, hernieuwbare energie, hergebruik van
materialen en stadslandbouw. Almere groeit met de Floriade uit tot een kennisplatform,
een internationale proeftuin voor duurzame stadsontwikkeling.
VI GEZONDE SYSTEMEN
DE GREEN CITY IS EEN GEZONDE STAD
Essentiële systemen – water, energie, voedsel – vormen op het Floriadeterrein één stedelijk
‘stofwisselingsysteem’ dat over een lange periode en voor zoveel mogelijk mensen zaken
van levensbelang garandeert: drinkwater, voedsel, schone energie, vruchtbare grond, hoge
biodiversiteit – factoren die bepalen of mensen zich prettig voelen, gezond zijn, geluk
vinden. Op de Floriade is dit stofwisselingssysteem een fijnmazig net van tuinen, groene
daken, parken, begroeide muren, waterwegen, waarbinnen gezonde materialen, water,
energie en organisch afval eindeloos circuleren.
VII MENSEN MAKEN DE STAD
DE GREEN CITY WORDT GEMAAKT DOOR MENSEN
Zoals gezegd: in een groene stad hebben mensen de ruimte om zichzelf te ontplooien,
om hun mogelijkheden en vaardigheden zoveel mogelijk te benutten, om hun dromen
werkelijkheid te maken. In zo’n stad is de bereidheid om deel te nemen aan het openbare
leven hoog, in zo’n stad komen bedrijven en maatschappelijke organisaties het beste tot
hun recht.
De ontwikkeling van de Floriade is dan ook niet langer voorbehouden aan traditionele
‘stadmakers’, zoals ontwikkelaars en overheden. Iedereen is welkom om een bijdrage te
leveren. De Britse filosoof Lewis Hyde schreef het al: ‘Burgers zijn niet het publiek, noch
de consumenten – zij zijn de makers.’ Door in het proces van ‘stad maken’ zoveel mogelijk
mensen, disciplines en partijen te betrekken, stijgt als vanzelf het kennisniveau. Dit leidt hoe
dan ook tot slimmere oplossingen en betere ideeën.
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2. Van Missie naar Motto
De Floriade geeft in navolging van de Growing Green Cities-uitgangspunten invulling
aan verschillende agenda’s. Allereerst de transformatie van garden city Almere naar een
green city: duurzaam, gezond, veilig, intelligent en zelfvoorzienend. Dit sluit aan bij de
kernwaarden die de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) voor de Floriade heeft geformuleerd:
de mens staat centraal, kwaliteit van leven heeft prioriteit en de tuinbouw levert
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Floriade verbindt deze agenda’s met
mondiale verstedelijkingsvraagstukken, zoals voldoende en veilig voedsel, schoon water en
gezonde grondstoffen.
Vanuit deze context onstaat de volgende missie:

De wereldtentoonstelling ‘Floriade 2022 Growing Green Cities’
verbindt de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouw met de
stad. Kennis, producten en technologieën uit de tuinbouwsector
zijn nodig om stedelijke vraagstukken op het gebied van voedsel,
water, energie en gezondheid van passende antwoorden te
voorzien. Het internationale voedselvraagstuk, toch de kerntaak
van de Nederlandse tuinbouw en een urgente opgave voor talloze
miljoenensteden, staat centraal. De Floriade is een laboratorium
en een beleving ineen waar de pracht en kracht van bomen,
bloemen en planten centraal staan.
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Het gedachtegoed van Growing Green Cities is uitgewerkt in vier thema’s: Feeding,
Healthying, Greening en Energizing the city. Het thema Feeding is leidend: vanuit het
voedselvraagstuk legt de Floriade relaties met gezondheid (Healthying), het groene
welbevinden (Greening) en gesloten kringlopen (Energizing).
Binnen deze thema’s en vanuit de land- en tuinbouw is speciale aandacht voor de
bouw- en waterwereld. De bouw staat in de traditie van de Almeerse BouwRai’s, de
buitenexposities waar bezoekers kennis maakten met de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van architectuur en bouwtechniek. Deelnemers aan de Floriade realiseren
gebouwen volgens de principes van ‘groen en circulair bouwen’ – met de nieuwste
technieken op het gebied van materialen, hergebruik en water-, afval- en energiestromen.
Volgens het World Economic Forum is het watervraagstuk de grootste mondiale uitdaging
van deze tijd. Het gaat dan niet alleen om de strijd tegen het water, maar ook om water als
habitat en basis voor voedselproductie, om waterzuivering en klimaatadaptief ontwikkelen.
Waar kunnen deze onderwerpen beter verkend worden dan in Almere, een stad vijf meter
onder de zeespiegel, een stad met watergerelateerde recreatiemogelijkheden?
Tot slot vindt parallel aan de Floriade het programma ‘Stad&Regio’ plaats waarin
innovatieve projecten in de Almeerse regio te bezoeken zijn. Zo worden bezoekers verleid
om meerdere dagen in de regio te vertoeven. In dit programma wordt samengewerkt met
allerlei partners, zoals Amsterdam en Lelystad, de provincie, Schiphol, de Keukenhof, de
Gooi- en Vechtstreek en de Greenports Noord-Holland Noord en Aalsmeer.
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ENERGIZING THE CITY
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geothermie), smartgrid

Feeding
the city
FEEDING
THE CITY
De relatie tussen tuinbouw en stad komt expliciet tot uiting in de behoefte aan veilig en voldoende
Almeers of Nederlands vraagstuk – het is een mondiale kwestie. De Food
and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties stelt sinds jaren urgente vragen. Is
er op termijn genoeg land om alle stedelingen van voedsel te voorzien? Vindt voedselproductie voldoende
duurzaam plaats? Hoe veilig zijn de producten die de land- en tuinbouw leveren? Deze vragen houden ook
GREENING THE CITYRaad voor het Regeringsbeleid (WRR) bezig. De raad wijst in het rapport Naar een
de Wetenschappelijke
voedselbeleid
uit biodiversiteit,
2014 op de ecologische houdbaarheid: het beslag dat de mondiale voedselvoorziening
bestaande natuurwaarde,
cultureel
legt opklimaatadaptief,
grond,jaargetijden,
natuurlijke
hulpbronnen en grondstoffen, en de bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen
en de afname van biodiversiteit – zaken die andersom de voedselproductie bedreigen, door slinkende
zoetwatervoorraden, schaarste aan grondstoffen en de effecten van klimaatverandering. De raad maakt
zich ook zorgen over de volksgezondheid: problemen als gevolg van ongezonde voeding en de risico’s van
HEALTHYINGbacteriën
THE CITY en de verspreiding van mens-dierziekten. De WRR pleit voor een nieuw voedselbeleid
multiresistente
waarin
ecologische
houdbaarheid
en voedselveiligheid net zo belangrijk zijn als economische waarden en
leefkwaliteit,
medisch, sport en spel,
recreatie,
waterzuivering, luchtzuivering
ondernemerbelangen,
waarin traditionele spelers (land- en tuinbouwers, overheden, kennisinstellingen)
samenwerken met supermarkten, consumenten en ngo’s. De voedselproductie moet veerkrachtig zijn, aldus de
WRR: een duurzaam beheer van natuurlijke grondstoffen is dan een voorwaarde.
voedselproductie (tuinbouw, akkerbouw, veeteelt,
voedsel.
Dat is geen
fruitteelt) veredeling,
gentechnologief

ENERGIZING THE CITY
Healthying the city
steden is van invloed op het welzijn van mensen – en grote steden bieden over
het algemeen geen gezonde leefomgeving: het natuurlijke systeem staat onder druk en steeds
meer stedelingen
hebben een ongezonde leefstijl. Groen speelt een essentiële rol. Bomen en
HEALTHYING
THE CITY
planten
zetten
koolstofdioxide
om in zuurstof en zorgen voor verkoeling. Maar ook op andere manieren kan
leefkwaliteit,
medisch, sport
en spel, recreatie,
waterzuivering,
luchtzuivering
het ontwerp
vanTHE
deCITY
stad het welzijn van bewoners positief beïnvloeden. Denk aan het adequaat afvoeren van
FEEDING
afval,
veilige onderdoorgangen of gezellige pleinen. Speciale aandacht is er voor het in beweging krijgen van
voedselproductie (tuinbouw, akkerbouw, veeteelt,
fruitteelt)
veredeling, gentechnologief
mensen.
Obesitas,
diabetes en hart- en vaatziekten vertegenwoordigen een groeiend probleem. De vraag is hoe
lichamelijke beweging een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het dagelijks leven.
ENERGIZING THEheeft
CITY oog voor deze vraagstukken en erkent dat het naast de primaire taak als
De tuinbouwsector
energieproductie (isolatie, zon,
biomassa, heeft op de gezondheid van mensen.
voedselproducent
invloed
geothermie), THE
smartgrid
GREENING
CITY
bestaande natuurwaarde,
biodiversiteit,
Greening
the city
klimaatadaptief, jaargetijden, cultureel
Groen is aantrekkelijk voor wonen, werken en recreatie n van grote betekenis voor de aanpak
van luchtvervuiling
en klimaatverandering. De vraag is: hoe kunnen stedelijke oppervlakten
FEEDING
THE CITY
zoveelTHE
mogelijk
‘vergroent’ en de gebruikswaarde zo groot mogelijk gemaakt (combinaties met
HEALTHYING
CITY
voedselproductie (tuinbouw, akkerbouw, veeteelt,
waterzuivering,
energievoorziening
en voedselproductie)? Overigens gaat het hier ook over de rol van groen ín
fruitteelt)medisch,
veredeling,
leefkwaliteit,
sportgentechnologief
en spel, recreatie,
gebouwen:
het streven
waterzuivering,
luchtzuivering naar een gezond binnenklimaat.
energieproductie (isolatie, zon, biomassa,
De inrichting van
geothermie), smartgrid

Energizing the city
GREENING
CITY nieuws meer: de voorraad fossiele brandstoffen raakt op. Het is tijd voor een omslag
Het isTHE
geen
ENERGIZING
THE
CITY die niet alleen energie verbruiken, maar ook opleveren – in algemene zin: naar een
naar steden
bestaande natuurwaarde,
biodiversiteit,
klimaatadaptief,
jaargetijden,
cultureel‘die geeft in plaats van neemt’. Wereldwijd is sprake van herbezinning: we moeten
samenleving
energieproductie
(isolatie,
zon, biomassa,
geothermie), smartgrid
anders met
de planeet omgaan. Er ontstaat een breed palet aan – veelal technologische – innovaties, waarbij
‘beperken’, ‘hergebruik’ en ‘recycle’ sleutelwoorden zijn. Daar worden nu ‘nieuw gebruik’ en ‘upcycle’ aan
toegevoegd: de omslag van traditionele energiewinning naar hernieuwbare energievormen, gesloten kringlopen
en zelfvoorziening. Dus niet meer beperken van wat slecht is, maar het beter maken van wat goed is – of zoals
FEEDING THE CITY
de Amerikaanse architect William McDonough stelt: ‘More good instead of less bad.’ De tuinbouw is bij uitstek
(tuinbouw, akkerbouw, veeteelt,
eenvoedselproductie
sector
die
hiermee experimenteert: welke ontdekkingen zijn toepasbaar in de stad van morgen? Dergelijke
fruitteelt) veredeling, gentechnologief
innovaties zijn niet alleen goed voor het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving, maar bieden ook kansen
voor nieuwe verdienmodellen en leveren een positieve bijdrage aan de economie.

GREENING THE CITY
bestaande natuurwaarde, biodiversiteit,
klimaatadaptief, jaargetijden, cultureel
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GO GREENER
GREENER
GO GREENER
Growing Green Cities heeft de Floriade naar Almere
gehaald. Het is enGOblijft
de
GO GREENER
GROWING GREEN CITIES
aansprekende titel, waarop de Floriade 2022 zal worden gegrondvest. Met het Masterplan
en het uitvoeringsbesluit van de gemeenteraad komt ‘The making of’ van de Floriade
in een nieuwe fase. Het is nu tijd om een breder publiek te betrekken, de opbouw is
begonnen. Bewoners, stakeholders, bedrijfsleven, sponsors en het bredere publiek worden
uitgenodigd en persoonlijk aangespoord om mee te doen met het vergroenen van de
tuinbouw, van Almere en van de Floriade zelf. In deze nieuwe fase van ‘The Making’ Of
blijft Growing Green Cities onze missie. Daarbij roepen we mensen en organisaties op om
zich aan te sluiten bij dit thema door interactie en beweging. De transitie van Growing
naar Going is een logische stap. Het klinkende motto daarbij is ‘GO GREENER’; een simpel,
toegankelijk en herkenbaar motto. Het is een uitnodiging, een aansporing tot interactie
en een ambitie tegelijk. Groen zijn is al een populair thema waar veel mensen, bedrijven,
steden en instanties mee bezig zijn. Door Greener te zeggen vragen we mensen na te
denken over hoe het anders kan en wat de toekomst van de beweging naar groenere
steden is in de interactie met de land- en tuinbouw. ‘GO GREENER’ dus!
GROWING GREEN CITIES

GROWING GREEN CITIES

GO GREENER
GROWING GREEN CITIES

GO GREENER
GROWING GREEN CITIES
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3. Het tentoonstellingsterrein

De Floriade is een groene en natuurlijke tegenhanger van het rode stadscentrum, een
arboretum, een tuinengrid van planten, bloemen en bomen. De brede en carrévormige
Floriadeboulevard rondom en een canal grande zorgen voor overzicht. De thema’s Feeding,
Greening, Healthying en Energizing the city krijgen op het tentoonstellingsterrein een
eigen plek. De themagebieden worden door een entreegebied met elkaar verbonden.
Hier maken bezoekers kennis met het hoofdthema Growing Green Cities. In dit deel
staan ook de landenpaviljoens en vinden bijeenkomsten en live entertainment plaats. De
landenpaviljoens hebben een eigen karakter: in sfeer en uitstraling, qua eten, drinken en
vermaak. Het grid van het arboretum is ideaal om een eigen route te volgen. Via een app
bijvoorbeeld kan elke bezoeker dwalen langs plekken en paviljoens die aansluiten bij zijn of
haar persoonlijke interesses.
Op de wereldtentoonstelling is ruimte voor diversiteit, voor verrassingen, voor experiment.
Er zijn tal van activiteiten: demonstraties, interactieve verhalen en modellen, exposities
en zogenoemde green eyeopeners – zaken met grote impact op het dagelijks leven.
Spectaculaire ontdekkingen en onderzoeksresultaten worden op een beeldende manier
gepresenteerd. Bezoekers maken kennis met een ‘groene’ woning – kunnen er zelfs
één kopen –, gebruiken een ‘groene’ werkplek, blijven een nachtje slapen in een ‘groen’
hotel, ontspannen en trainen in een ‘groene’ sportschool. Ze zien hoe voedsel in de stad
geproduceerd wordt – en eten dat ook op –, zien hoe ‘groene’ grondstoffen verwerkt
worden en hoe afvalstromen lopen. Op sociale media kunnen bezoekers reageren
op hetgeen zij zien. Alle data van de Floriade zijn online beschikbaar en kunnen voor
uiteenlopende doeleinden gebruikt worden, zoals het virtueel bouwen van een eigen
Floriadewereld of de ontwikkeling van games. De horeca, de merchandising en alle
faciliteiten voegen zich in de groene sfeer van de Floriade. Dit geldt ook voor de muziek en
de geur- en geluidseffecten – alle zintuigen worden aangesproken.
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3.1 Wat is nodig?

Raamwerk
Het carré is de begrenzing van het Floriadegebied: het bakent het 60 hectare grote
terrein af en omsluit verschillende deelgebieden. Het carré is het parcours voor een drie
kilometer lange boulevard – het geeft de Floriade een autonoom karakter en intimiteit,
zonder hoog opgetrokken muren. Aan de boulevard liggen twee entrees: aan de westzijde
de hoofdingang en aan de noordzijde een tweede entree voor bezoekers die over het
Weerwater of over de brug vanaf het Lumièrepark komen. Ter hoogte van de snelweg loopt
de boulevard over twee viaducten. De boulevard maakt deel uit van de fiets-, wandel- en
sportroute ‘Rondje Weerwater’. Voetgangers, fietsers, maar ook hardlopers en skeelers
profiteren van de stedelijke en landschappelijke kwaliteiten rondom. Op de boulevard
bestaat geen onderscheid tussen voet- of fietspad – alle gebruikers kunnen zich vrijelijk
bewegen.
Het arboretum is een fijnmazig ‘tapijt van tuinen’ waarin gebouwen, kassen en paviljoens
(en later mogelijk andere functies) een plek krijgen. De verschillen in de ondergrond
maken het gebied geschikt voor een bloemlezing op de Nederlandse land- en tuinbouw
en sierteelt: gewassen, (laan)bomen, vaste planten en bodembedekkers die passen bij
de thema’s Feeding, Greening, Healthying en Energizing. De beplanting in de vier meter
brede kavelranden is de hoeksteen van het arboretum. Het grid van Floriadestraten is
ingericht volgens de principes van ‘shared space’ – de straat is een verblijfsruimte, geen
verkeersruimte. Autoluw - en zelfs voor delen autovrij - vormt het uitgangspunt. De straten
zijn 6 meter breed, behalve de hoofdwegen: die zijn 14 meter breed.

themaveld
themaveld

jachthaven

landenpaviljoens

themaveld

camping

entreegebouwen

themaveld

Globale indeling tentoonstellingsterrein in themavelden
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Expositievoorzieningen
Binnen het raamwerk van carré en arboretum wordt een aantal tentoonstellingsvoorzieningen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat marktpartijen alle expositiegebouwen
voor hun rekening nemen – het liefst partijen die de intentie hebben om ook na de
Floriade in het gebied te blijven. Sommige gebouwen maken immers onderdeel uit van de
nalatenschap.
De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) vraagt om een moderne kas van 4.000 m2 en circa
10.000 m2 aan overdekte tentoonstellingsruimtes. Deze zijn gesitueerd bij de hoofdentree
en kunnen gecombineerd worden met een entreegebouw met congresruimte of andere
zakelijke accommodaties en hotelvoorzieningen. Voorzieningen zoals horeca, winkels en
toiletgebouwen zijn gekoppeld aan de hoofdroutes in het gebied. Verspreid over het terrein
komen openlucht- en overdekte theaters, waarvan één voor minimaal 2500 personen.
Daarnaast staan al enkele andere projecten op stapel: de door de provincie geïnitieerde
‘innovatiewerkplaats’ – tevens het startpunt voor de Groene Campus – het Floriadepaviljoen
in de voormalige duikschool, het ‘voedselbos’ op Utopia en de ‘groene’ herontwikkeling
van de jachthaven.
Parkeren
De parkeerbehoefte is fors: ongeveer 4700 plaatsen voor bezoekers en circa 450 plaatsen
voor het personeel. Bij de ingang komen 100 parkeerplaatsen voor gehandicapten en
gasten. Als eerste wordt gebruik gemaakt van de capaciteit van het stadscentrum, zo’n
1000 parkeerplaatsen. Vanaf die parkeerplaatsen kunnen bezoekers met de bus naar
het Floriadeterrein of via ‘groene lopers’ naar het Weerwater en vervolgens naar het
Floriadeterrein via watertaxi’s, een pont of de brug vanaf het Lumièrepark. Attractieve
vormen (denk aan een ‘groene piremegoggelwedstrijd’) kunnen het vervoer verrijken. Aan
het Sturmeypad komt een terrein met 1650 plaatsen. Op piekdagen is een overloopgebied
langs de Waterlandseweg tussen Overgooi en Stichtsekant beschikbaar. Daar parkeren ook
de touringcars (zo’n 150 per dag). Met pendelbussen zijn bezoekers in zeven minuten op
het Floriadeterrein. De parkeertarieven variëren: voor parkeren voor de deur geldt uiteraard
het hoogste tarief.
Voor campers wordt op de zuidoever van het Weerwater een parkeerterrein met 50
plaatsen ingericht. Campers kunnen ook terecht op de camping bij De Kemphaan.

20

3.2 Innovatie

De Floriade is een living lab, een proeftuin voor onderzoek naar de stedelijke vraagstukken
van morgen, naar innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering,
energiewinning, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie. Ook na de
wereldtentoonstelling blijft het gebied als proeftuin fungeren.
Om de kwaliteit en de betekenis van innovatieve systemen te vergroten – en om
voortdurende vernieuwing te stimuleren – wordt ondergronds een aantal voorzieningen
getroffen: vacuümriolering (klein ruimtebeslag, laag waterverbruik, lage beheerkosten)
en een energienet dat inspeelt op nieuwe (ICT-)technologieën, zoals tariefdifferentiatie,
variatie in wissel- en gelijkstroom en de mogelijkheid om elektriciteit op te slaan en uit
te wisselen. Om dezelfde reden – het stimuleren van innovaties – wordt een deel van
kabels en leidingen niet aangelegd. Hiermee worden grote voorinvesteringen en hoge
beheerkosten voorkomen.
Voor de Floriade wordt gewerkt met de Triple N-standaard van ‘now’, ‘new’ en ‘next’ (zie
kader). Voor het Floriadeterrein is het de bedoeling dat zoveel mogelijk innovaties het
label ‘new’ dragen. Op het gebied van voedsel, ‘slimme’ ICT-systemen, circulaire economie
(maximale toepassing van herbruikbare materialen) en duurzame mobiliteit geldt het
predicaat ‘next’.

Now
Bewezen technologie die vaak en grootschalig is toegepast.
New
Vernieuwende structuren die hier en daar met succes zijn geïmplementeerd – en potentie hebben voor
grootschalige toepassing.
Next
Technologieën in een experimenteel stadium (pilots) met potentie tot innovatie en verdere ontwikkeling.
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Next
Circulair
Alle materialen – zowel in gebouwen als in de openbare ruimte – moeten voldoen aan de
principes van de circulaire economie: ‘gezond’, recyclebaar en duurzaam. In de ontwerpen
wordt al rekening gehouden met toekomstige demontage, zodat hergebruik van materialen
mogelijk is. In veel gevallen zal de producent van het materiaal eigenaar blijven en de
gebruiker betalen voor het (tijdelijk) gebruik.
Duurzame mobiliteit
Het landschap ten aanzien van mobiliteit verandert snel: de intrede van e-bikes en
deelauto’s, technologische ontwikkelingen en het ruime aanbod van verschillende
vervoersystemen maken dit gebied bijzonder geschikt voor nieuwe vormen van vervoer.
Autoluw of waar mogelijk zelfs autovrij is de uitdaging.
Slimme systemen
Voor alle initiatieven geldt een maximale inzet op innovatieve en slimme systemen voor
een van de vier Floriadethema’s Feeding, Greening, Energizing en Healthying, of een
combinatie daarvan.
Slimme ICT oplossingen worden toegepast: in de tuinbouwtechniek, in de relatie tussen
tuinbouw en de stad, onder andere voor de opslag en uitwisseling van energie en water.
Denk aan inductietechnieken voor elektrisch vervoer of wegen met zonnepanelen. Een
andere ICT-toepassing betreft domotica dat in gebouwen het woon- en gebruikscomfort
vergroot.
Voedsel
Alles moet voedsel uitstralen: het arboretum, de gebouwen, de interventies laten zien wat
voeding is.
De Floriade moet uitblinken in innovaties op het gebied van voedselveiligheid,
voedselzekerheid en productietechnologie, zoals zaadveredeling, personalized food (op
maat geproduceerd voedsel voor individuen of specifieke doelgroepen) en biomimicry –
het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur. Nieuwe ontwikkelingen in de
relatie tussen voedsel, gezondheid en welbevinden worden getoond.
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Talud Zuid
Circulaire economie

100% circulair: hergebruik van grondstoffen

solar panel

fietssnelweg

hergebruik bedrijfsgebouw

upcycle materialen

afval inzameling

Warmte - koude opslag

Weerwaterhout
Slimme systemen

Uitwisseling van energie, water en grondstoffen in een ‘slimme kas’

zonne energie

zonne warmte

hydroponics

opwarming
27°C

Weerwatereiland

LED verlichting
loopbrug

tilapia farm

warmtewisselaar
algen

ﬁlter

Voedsel: innovatieve land- en tuinbouw

Innovatie in de land- en tuinbouw: uitwisseling van voedsel, meststoffen en energie
biogas
hoge begroeiing

vergister

melkvee
graanveld

digestaat - meststof
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Performance guidelines en kavelpaspoorten

Mogelijke invulling kavels

De op te richten Floriade BV en participanten – tuinbouw- en andere bedrijven,
onderzoeksinstellingen, overheden – geven op de Floriade invulling aan het gedachtegoed
van Growing Green Cities. De hierboven beschreven ambities op het gebied van innovatie
en nieuwe technologieën worden voor hen vertaald in performance guidelines die
onderdeel zijn van zogenoemde kavelpaspoorten. Deelnemers zijn op de eigen kavel of
op clusterniveau in ieder geval verantwoordelijk voor het op duurzame en ‘slimme’ wijze
opwekken van elektriciteit, de zuivering van afvalwater en het toepassen van herbruikbare
materialen. Al deze innovaties moeten zichtbaar zijn. De guidelines zijn voorwaardelijk:
ervan afwijken kan alleen als overtuigende bewijslast wordt opgevoerd.
In deze kavelpaspoorten staan overigens ook richtlijnen voor het gebruik, het onderhoud
en de toegankelijkheid van de kavels en kavelranden – bepalend voor de uitstraling en
kwaliteit van het arboretum. Noodzakelijke doorsnijdingen voor bijvoorbeeld een entree
zijn toegestaan, maar de hoeken van de kavelrand moeten intact blijven. De positie van
paviljoens of andere objecten is vrij, maar mag niet overlappen met de kavelrand. In het
geval van bomen in de rand gelden extra voorwaarden voor de positie en de hoogte van
gebouwen. Indien gewenst kunnen kavels worden samengevoegd om grote voorzieningen
een plek te geven. Het kavelpaspoort geeft ook voor dit soort kavels richtlijnen.
De regels uit de kavelpaspoorten – die ook gelden voor de gebiedsontwikkeling na het
evenement – worden gehandhaafd door een curator: die begeleidt deelnemers tijdens de
initiatieffase en is in staat om koppelingen te leggen tussen verschillende ontwikkelingen.
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3.3 Kansenstrategie

Voor de aanleg van het terrein van de wereldexpo wordt uitgegaan van de zogenoemde
kansenstrategie: in deze aanpak anticiperen we op toekomstige gebiedsontwikkeling,
inkomsten die hier mee samenhangen worden echter niet aan vooraf ingerekend. Hier
geldt het voorzichtigheidsprincipe.
Inkomsten uit vastgoed- en gebiedsontwikkeling worden gekoppeld aan harde projecten
waarbinnen deze worden gegenereerd, en dus niet vooraf ingerekend in de business case
voor het evenement.
In de business case wordt de basisinfrastructuur opgenomen, zoals deze eerder is
beschreven. Het gaat om de aanleg van de carrévormige boulevard, het arboretum en het
stratennetwerk. Deze basisinfrastructuur wordt het Cascomodel genoemd en wordt door
de gemeente aangelegd. Dit Cascomodel bevat alle voorzieningen die nodig zijn voor een
geslaagde wereldtentoonstelling.
Maar de lat ligt hoger: er liggen kansen om aan het Cascomodel elementen toe te voegen
die de kwaliteit en de veelzijdigheid van het evenement vergroten. Daarmee groeit
het Cascomodel uit tot het Basismodel. Daarvoor zullen aanvullende inkomsten uit
vastgoedontwikkeling, sponsoring en (Europese) subsidies worden aangewend. Hoewel
het Cascomodel dus voorziet in een goede en verantwoorde wereldtentoonstelling, krijgt
de Floriade BV de opdracht om zoveel mogelijk (vastgoed)ontwikkelingen in gang te
zetten zodat uiteindelijk het Basismodel uitgevoerd kan worden. Bij aanhoudend gunstige
ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de tuinbouw kunnen nog meer elementen worden
toegevoegd en ontstaat het Ambitiemodel.
Intentie is dat in alle modellen blijft het hart van de camping Waterhout op de huidige
locatie. Het
cirkelvormige kerngebied blijft in stand, de rest van het campingterrein wordt opgehoogd
als onderdeel van het expositieterrein. Ook andere locaties binnen het plangebied zijn
mogelijk.
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aanleg tijdelijke brug

in stand houden groene rand
aanleg waterboulevard wandelaars

aanleg boulevard, 6m excl. randafwerking

behoud deel beplanting Weerwatereiland

aanleg brug nader te situeren
ophogen vasteland, muv camping
aanleg arboretum
realiseren Floriadepaviljoen
aanleg brug

aanleg brug

realiseren expositiegebouwen
aanleg padenstelsel

aansluiten boulevard dmv trap

aansluiten boulevard dmv trap

PLUSKAART
CASCOKAART(REFERENTIE BIDBOEK)
N

100meter

Cascomodel
Het Cascomodel is financieel geborgd in de business
case van het evenement. Het arboretum bestaat uit
vier meter brede randen rond de kavels. De maat van
de kavels wordt nog nader bepaald. De boulevard is
6 meter breed, maar over een breedte van 12 meter
opgehoogd. Met uitzondering van enkele bouwwegen
hebben wegen en paden een ‘lichte’ uitvoering (lichte
materialen, beperkte fundering) en drie bruggen –
waarvan één nog nader te situeren – verbinden het
vasteland met het Weerwatereiland. Tussen Utopia en
het Weerwatereiland zorgt een tijdelijke brug dat de
boulevard een doorgaande route blijft. In de entreezone
zijn een aantal expositiegebouwen gerealiseerd, zoals
de kas en de overdekte tentoonstellingsruimte. De
duikschool is omgebouwd tot Floriadepaviljoen.
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Legenda
Legenda
Taluds
enhellingbanen
hellingbanen
Taluds en
Ophogen
Waterhout
Ophogen Waterhout
Boulevard
Boulevard
Reservering boulevard
Randafwerking
boulevard
Padenstelsel
Padenstelsel
Padenstelsel (oerbos)
Padenstelsel
(jachthaven en camping)
Padenstelsel (onderdeel van assen)
Padenstelsel
(oerbos)
Arboretum (Waterhout)

Padenstelsel (onderdeel van assen)

Arboretum (Weerwatereiland beplanting deels behouden)

Arboretum (Waterhout)
Oerbos

Arboretum (Weerwatereiland beplanting deels behouden)
Vooroevers

Arboretum
camping)en camping
Huidige en te(jachthaven
handhaven en
jachthaven
Oerbos
Kunstwerken (geschikt voor autoverkeer)
Vooroevers
Kunstwerken (lichte uitvoering)
Kunstwerken
(geschikt voor autoverkeer)
Kunstwerken (viaducten)
Kunstwerken
(lichte uitvoering)
Expositiegebouwen
Kunstwerken (viaducten)

aanleg brug geschikt voor autoverkeer

boulevard 12,5m incl. randafwerking

realiseren extra expositiegebouwen

aansluiten boulevard dmv hellingbaan

aansluiten boulevard dmv hellingbaan

PLUSKAART
BIDBOEK)
BASISKAART (REFERENTIE
(REFERENTIE BIDBOEK)
N

100meter

Basismodel
Net als in het Cascomodel is het arboretum gerealiseerd
en zijn de wegen ‘licht’ uitgevoerd. De boulevard is in
dit model overal 12,5 meter breed, met een afgewerkte
en herkenbare buitenrand. Aan de zuidzijde van de A6
loopt de boulevard vanaf de viaducten op glooiende
wijze over hellingbanen naar beneden. Er is een
permanente verkeersbrug (ook geschikt voor auto’s)
tussen het Weerwatereiland en Utopia die het terrein
van een stedelijke allure voorziet.

Legenda
Legenda
Taluds
enhellingbanen
hellingbanen
Taluds en
Ophogen
Waterhout
Ophogen Waterhout
Boulevard
Boulevard
Randafwerking boulevard
Randafwerking
boulevard
Padenstelsel
Padenstelsel
Padenstelsel (oerbos)
Padenstelsel
(jachthaven en camping)
Padenstelsel (onderdeel van assen)
Padenstelsel
(oerbos)
Arboretum (Waterhout)

Padenstelsel (onderdeel van assen)

Arboretum (Weerwatereiland beplanting deels behouden)
Oerbos

Arboretum (Waterhout)

Arboretum (Weerwatereiland beplanting deels behouden)
Vooroevers

Arboretum
camping)en camping
Huidige en te(jachthaven
handhaven en
jachthaven
Oerbos
Kunstwerken (geschikt voor autoverkeer)
Vooroevers
Kunstwerken (lichte uitvoering)
Kunstwerken
(geschikt voor autoverkeer)
Kunstwerken (viaducten)
Kunstwerken
(lichte uitvoering)
Expositiegebouwen
Kunstwerken (viaducten)
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ophogen Weerwatereiland
aanleg kabelbaan
versmallen watergang
realiseren extra expositiegebouwen

aanleg extra bruggen
extra kwaliteit padenstelsel

aanleg luchtbrug
extra kwaliteit arboretum

extra investeringen innovatie

aanleg uitkijkheuvel
aanleg brug snelweg

PLUSKAART
(REFERENTIE BIDBOEK)
AMBITIEKAART
N

100meter

Ambitiemodel
Het Ambitiemodel is de overtreffende trap van
het Basismodel en voorziet in extra elementen ten
behoeve van de tentoonstelling. De canal grande is
versmald ten behoeve van extra expositieruimte – de
oversteekbaarheid is groter door de aanleg van extra
bruggen. Het arboretum heeft extra kwaliteit: meer
planten, mooiere tuinen, sterkere bomen. Dit model
biedt bovendien de beste kansen voor de ontwikkeling
van het gebied na de wereldtentoonstelling. De interne
bereikbaarheid is verbeterd omdat meer wegen geschikt
zijn voor autoverkeer. Het Weerwatereiland wordt deels
opgehoogd om ook hier ontwikkelingen een kans te
geven.

Legenda
Legenda
Taluds
enhellingbanen
hellingbanen
Taluds en
Ophogen
Waterhout
Ophogen Waterhout
Partieel ophogen Weerwatereiland
Boulevard
Boulevard
Randafwerking
boulevard
Randafwerking boulevard
Padenstelsel
Padenstelsel / (jachthaven
extra kwaliteiten camping)
Padenstelsel
Padenstelsel (oerbos)
Padenstelsel
(oerbos)

Padenstelsel (onderdeel van assen)

Padenstelsel (onderdeel van assen)

Arboretum / extra kwaliteit (Waterhout)

Arboretum (Waterhout)

Arboretum / extra kwaliteit (Weerwatereiland beplanting deels behouden)

Arboretum (Weerwatereiland beplanting deels behouden)
Oerbos

Arboretum
Vooroevers (jachthaven en camping)
Oerbos
Huidige en te handhaven jachthaven en camping
Vooroevers
Kunstwerken (geschikt voor autoverkeer)
Kunstwerken
(geschikt
voor autoverkeer)
Kunstwerken (lichte
uitvoering)

Kunstwerken
(lichtebruggen
uitvoering)
Kunstwerken (extra
over watergang)
Kunstwerken (viaducten)
Kunstwerken
(viaducten)
Expositiegebouwen
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3.4 Relatie met het stadscentrum

De Floriade vindt dan wel plaats op de zuidoever, het is nadrukkelijk de bedoeling om het
stadscentrum aan de overkant te betrekken. Dit sluit aan bij het programma ‘Next Level’
over het stadscentrum in 2022.
Bezoekers van de wereldtentoonstelling worden gestimuleerd om ook het centrum
te bezoeken. Verbindingen zijn dan ook essentieel. Voor de Floriade wordt gedacht
aan watertaxi’s, een pontje of een vloot van elektrische waterfietsen. Ook het ‘Rondje
Weerwater’ – de fiets-, wandel- en sportroute rondom de plas – draagt bij aan het
verbinden van de noord- en zuidoever, door de nieuwe brug tussen het Floriadeterrein en
het Lumièrepark. Het is denkbaar dat een private initiatiefnemer een kabelbaan realiseert
tussen het centrum en de Floriade. Indien succesvol kan de kabelbaan na het evenement
blijven en verbonden worden met andere recreatieve attracties, zoals het mogelijke
pretpark Witchworld en landgoed De Kemphaan.

ade

esplan

LEGENDA
Entree
Weg
Trein
Rondje Weerwater
Busbaan
Pontje
Kabelbaan
Parking
NS station

N

500meter

Evenementen, activiteiten en voorzieningen (commercieel, maatschappelijk en cultureel)
op de Floriade worden afgestemd op het stadscentrum. Zo vullen attracties op het
tentoonstellingsterrein bestaande functies in het centrumgebied aan. ‘Floriade Centraal’ is
het informatiecentrum in stadscentrum: hier zijn wisselende exposities en komen betrokken
partijen samen. Vanaf het treinstation leidt een route, ‘De Groene Loper’ genaamd,
bezoekers richting het Weerwater. De route gaat langs ‘groene’ gevels, luifels, terrassen,
etalages en pleinen (zoals Stadhuisplein, Belfort en Grote Markt). Het is de bedoeling om
bezoekers te laten zien hoe divers, spannend, aantrekkelijk en lekker verduurzamen kan zijn
door groene gevelbekleding, door het geserveerde eten en drinken bij cafés en restaurants,
door dakpleinen, door plekken voor sportbeoefening.
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4. Doelgroepen en marketing
4.1 Doelgroepen

In het voorspellen van bezoekersaantallen zit een significante onzekerheidsfactor –
ontwikkelingen en trends zijn immers deels voorspelbaar. Daarom zijn meerdere scenario’s
verkend, gebaseerd op factoren die de mate van onzekerheid bepalen: economie, ecologie,
geopolitiek, demografie en cultuur. Uit deze verkenning blijkt dat het realistisch is om van
twee miljoen bezoekers uit te gaan.
Voor de Almeerse Floriade is een aantal factoren van positieve invloed op het
bezoekersaantal:
•
de aandacht voor de wereldwijde verstedelijkingsproblematiek,
•
de ligging in de Randstad en de Metropoolregio Amsterdam, vlakbij Schiphol,
•
de toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam,
•
een toplocatie in het hart van de stad met een hoge omgevingskwaliteit,
•
de aansluiting bij een wereldwijd netwerk van ‘groene steden’.
Voor een succesvolle Floriade is een heldere analyse van doelgroepen essentieel. Dat
betekent niet alleen ‘van binnen naar buiten kijken’ – hoe brengt de Floriade het aanbod zo
goed mogelijk over? – maar ook ‘van buiten naar binnen kijken’: waarin zijn doelgroepen
geïnteresseerd en wat zijn de middelen om hen te bereiken?
Doelgroepen zijn vast te stellen op basis van kwantitatieve (leeftijd, inkomen, opleiding,
geslacht) en kwalitatieve criteria (leefstijl, levenshouding, visie, smaak). Zo gaat de Floriade
voor ‘traditionele’ bezoekers over de schoonheid en tijdloosheid van bloemen en planten
– het zogenoemde Keukenhofmodel. Gezinnen met kinderen zijn op zoek naar dynamiek,
interactie en een heldere structuur die toegankelijk is voor een breed publiek. Special
interest-groepen en de zakelijke markt hebben weer andere wensen. Daarnaast moeten
combinaties met andere attracties (stadscentrum, landgoed De Kemphaan, pretpark
Witchworld) in ogenschouw worden genomen.
Consumenten
Senioren/55-plussers
Ouderen vormen de grootste doelgroep. Tijdens de Venlose Floriade van 2012 was
hun aandeel 66 procent (14 procent van het totaal aantal bezoekers was boven de 70
jaar). Dit zal in 2022 niet anders zijn: de vergrijzing neemt toe en ouderen zijn over het
algemeen financieel draagkrachtig en geïnteresseerd. Ouderen zijn onder te verdelen in
‘algemeen geïnteresseerden’ en ‘special interest’. Ze stellen hoge eisen aan service en
gastvrijheid. Ouderen hebben vooral belangstelling voor de traditionele kenmerken van
de wereldtuinbouwtentoonstelling: informatie over de tuinbouw en de schoonheid van
bloemen en planten.
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Families met kinderen
Deze groep is doorgaans ondervertegenwoordigd. Het aandeel in Venlo was 13 procent.
Dit neemt niet weg dat families met kinderen een interessante doelgroep zijn – er zijn
er immers veel van. Een breed ontwikkeld aanbod waarin entertainment, educatie en
gastvrijheid hand in hand gaan, is nodig om deze doelgroep aan de Floriade te binden. Het
moet meer zijn dan een ‘dagje vermaak’ – ze moeten gegrepen worden door de invloed
van mondiale ontwikkelingen op hun dagelijkse leven. Kinderen maken spelenderwijs
kennis met planten en bomen, met water, met voedsel. Alles mag worden aangeraakt, ze
mogen overal aan meedoen. Deze doelgroep is te bereiken via gedrukte en sociale media
en evenementen (onder andere tijdens ‘The making of’).
Inwoners van Almere
Het vroegtijdig betrekken van de Almeerders is niet alleen van belang voor de
kaartverkoop – het versterkt het draagvlak onder de bewoners. Het is van groot belang
dat de Almeerders betrokken zijn bij ‘hun’ Floriade – niet voor niets heeft ‘The making
of’ een prominente plaats in de aanloop naar het evenement. Voor bewoners wordt een
‘loyaliteitsprogramma’ in het leven geroepen. Denk aan sneak previews voorafgaand aan
het evenement of aan speciale abonnementen.
Jongeren
Jongeren worden op twee manieren benaderd: direct of via scholen en opleidingen. Nu
al wordt onder jongeren en studenten de belangstelling voor de land- en tuinbouwsector
gestimuleerd. De branche is gebaat bij geschoolde werknemers om in de toekomst een
wereldspeler van formaat te blijven. De komende jaren maken jongeren via toegankelijke
evenementen, zoals concerten of festivals kennis met de Floriade. Sinds 2013 verspreidt
de Stichting JeugdFloriade (ook wel Urban Greeners genoemd) het gedachtegoed van
Growing Green Cities onder jongeren.
Groepen: nationaal en internationaal
Groepsreizen zijn een belangrijk marktsegment: 25 procent van het totale bezoek aan de
Venlose Floriade was groepsbezoek. Het toenemende toerisme in Nederland en de nabije
ligging van Amsterdam en andere attracties bieden kansen om buitenlandse toeristen naar
de Floriade te halen. Daarom wordt samengewerkt met toeristische organisaties, zoals
Almere City Marketing, Amsterdam Marketing, de VVV en touroperators als de KLM.
Zakelijk
Er is nadrukkelijk aandacht voor zakelijke bezoekers. Dit omdat de Floriade een
internationaal uithangbord is voor Nederland als internationale handelsnatie, voor het
streven naar een duurzame economie en voor de innovatiekracht van vier topsectoren:
tuinbouw, Agri & Food, Water en Life Sciences. Bedrijven uit de land- en tuinbouw,
waterbouw, bouw, energiebranche en zorg dragen bij aan de ontwikkeling van de Floriade.
Maar andersom geldt ook: de zakelijke spin-off toont de meerwaarde van de Floriade voor
het bedrijfsleven.
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Onderwijs en onderzoek
Onderwijsinstellingen kunnen zich op twee manieren aan de Floriade verbinden. Door
de Floriade onderdeel te maken van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s en door als
partner bij te dragen aan de totstandkoming van het evenement. Ook is deelname in het
provinciale innovatieprogramma (waar onder meer de innovatiewerkplaats onderdeel van
is) mogelijk.
MICE: meetings, incentives, congressen, events
De Floriade is een bijzonder evenement en dus een uitstekende locatie voor vergaderingen,
bedrijfspresentaties, congressen, feesten en andere zakelijke bijeenkomsten.
Partners
Voor partners worden sponsor- en participatieprogramma’s georganiseerd.
Internationaal
Het ‘activeren’ van het internationale netwerk – het betrekken van buitenlandse partners
en overheden – is al van start gegaan. De tijdens de Venlose Floriade geïnitieerde ‘Floriade
Dialoog’ – een internationaal kennis- en onderzoeksnetwerk – is door Almere verwerkt
in het internationale programma ‘Growing Green Cities – a call for action!’. Hier ligt een
belangrijke rol voor de door het kabinet aan te stellen rijkscommissaris.
Bovenstaande indeling in doelgroepen is een eerste opzet die voor de marketingstrategie
verder verfijnd wordt. Dit kan onder meer door onderstaande benaderingswijzen.
•
Smaakgroepen: leeftijd, huishouden, werk, privé, persoonlijke kernwaarden, lifestyle,
mannelijk, vrouwelijk. Hoe is de sociale en economische situatie van mensen, wat zijn
hun referentiekaders, hoe kijken ze tegen de wereld aan?
•
Trendsnelheid: innovators (4%), pioniers (16%), voorlopers (30-35%), volgers (30-35%),
nakomers (16%).
•
Karaktertypologieën: eigenzinnig, conformistisch, emotioneel, rationeel.
•
Herkomst: lokaal, regionaal, nationaal, internationaal.
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4.2 Marketing

De dit jaar op te richten Floriade BV maakt een marketingplan dat jaarlijks evaluatie en
bijstelling behoeft.
2015-2020 The making of
Tot 2020 ligt de nadruk op de beeldvorming rond en de bekendmaking van het
evenement. In deze periode krijgt het publiek een kijkje in de keuken – door sneak
previews op het Floriadeterrein, interactieve activiteiten en onderwijsprogramma’s. De
communicatie over de Floriade bestaat voornamelijk uit pr-campagnes en evenementen.
Nu al vindt een veelheid aan activiteiten plaats – denk aan de initiatieven van de Urban
Greeners, de Vrienden van de Floriade en het programma Growing Green Cities. De
komende jaren worden deze projecten en initiatieven onderdeel van een eenduidige
communicatiestrategie.
2018 JeugdFloriade
Halverwege organiseren de Urban Greeners (georganiseerd in de Stichting JeugdFloriade)
de JeugdFloriade voor jongeren van over de hele wereld. Deelnemers geven op eigen wijze
invulling aan het gedachtegoed van Growing Green Cities. Daarmee ontstaat een frisse blik
op de werkelijke Floriade.
2021-2022 De wereldtuinbouwtentoonstelling
Tot de opening in 2022 wordt de marketingstrategie voltooid met een ‘slotrace’. Zo worden
tussen 16 en 31 maart 2022 generale repetities gehouden voor de officiële opening (op 31
maart of 1 april). Tijdens deze try-outperiode worden de organisatorische puntjes op de i
gezet. Uiteraard wordt een speciaal mediatraject ontwikkeld met grote persbezichtigingen.
Na de officiële opening wordt opnieuw een mediacampagne gestart waarin de feedback
van de eerste bezoekers benut wordt om anderen te verleiden tot een bezoek.
Vanaf 2023
Na afloop kan het tentoonstellingsterrein blijven educatie- en attractiewaarde behouden.
Ook in bij de ontwikkeling van de stadswijk Almere Floriade blijft de functie van living lab
behouden, onder andere door het arboretum, de Groene Campus en de voor de expo
gerealiseerde innovaties. De gemeente verkent met inzenders voor de wereldexpo de
mogelijkheid om delen van het gebied een blijvende expositiefunctie te kunnen geven.
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Samenwerking met Amsterdam
De Floriade is interessant voor Amsterdam. Het is een waardevolle toevoeging aan
het toeristisch programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. Bovendien komt een
deel van de economische spin-off terecht in de Metropoolregio Amsterdam – denk aan
hotelovernachtingen, stadsbezoeken, andere dagjes uit. De gemeentebesturen van Almere
en Amsterdam hebben dan ook besloten om de Floriade internationaal te positioneren als
‘Floriade 2022 Growing Green Cities – Amsterdam Almere’.
Inmiddels is een samenwerking gestart tussen de Floriade, Amsterdam Marketing en
Almere City Marketing. De kennis, de ervaring en het netwerk van Amsterdam Marketing
versterken de marketingcommunicatie voor de Floriade. Daarnaast wordt samengewerkt
met de provincie Flevoland, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen,
VVV Nederland en andere relevante partners, en wordt de Floriade opgenomen in de
evenementen agenda van Amsterdam.
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5. Partners
De gemeente Almere werkt als gastheer voor de Floriade samen met een groot aantal
partners.
Provincie Flevoland
De provincie Flevoland is mede-organisator en ziet de Floriade als een uitgelezen kans
om de provincie te promoten. Belangrijk zijn de kansen voor economische ontwikkeling.
Flevoland ligt op het snijvlak van de grote agrarische productiegebieden en het stedelijk
gebied van de Amsterdamse metropool. De provincie is een belangrijke financiële
partner, trekker van het programma ‘Floriade Werkt!’ en initiator van de zogenoemde
innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. De provincie verkent hoe zij kan participeren
in het organisatie model van de Floriade. Het nieuwe provinciebestuur neemt hierover een
besluit nemen.
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR)
De NTR is licentiehouder en medeorganisator van de Floriade. Als onderdeel van
het uitvoeringsbesluit voor de Floriade wordt met de NTR een samenwerkings- en
licentieovereenkomst getekend. Daarin worden de randvoorwaarden en aanbevelingen –
die de NTR bij de toewijzing aan Almere heeft geformuleerd – omgezet in afspraken voor
samenwerking.
De licentieovereenkomst levert het kader waarbinnen de merknaam Floriade kan worden
vermarkt. Instemming van twee internationale instellingen is van belang: de Association
of International Horticulture Producers (AIPH) en het Bureau International des Expositions
(BIE). Het BIE verleent uiteindelijk het keurmerk ‘wereldexpositie’ aan de Floriade, na
overleg met de AIPH – die al toestemming heeft gegeven. Afspraken met de AIPH en de
BIE worden vastgelegd in een overeenkomst.
tuinbOuw iS ARbEiDSintEnSiEF

tuinbOuw iS cOmPutERgEStuuRD

Rijk
Voor het rijk sluit de Floriade aan bij de ambities die zijn vastgelegd in de
Bestuursovereenkomst RRAAM / Almere 2.0. Met de ministeries van Economische Zaken,
Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken wordt een gezamenlijke werkagenda
opgesteld waarin de Floriade wordt verbonden aan de topsectoren Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water en Life Sciences, en de internationale positionering
van Nederland als innovatieland.
Het is tevens de bedoeling om het Floriadeterrein een status aparte te geven, een special
zone met regels inzake belasting, import, werk- en verblijfsvergunningen. Het
kabinet stelt vanaf 2016 een rijkscommissaris aan voor de samenwerking met wereldsteden
en de landenlobby. Tot slot heeft het rijk toegezegd haar belang in het welslagen van deze
wereldtentoonstelling te vertalen in een financiële bijdrage.

tuinbOuw iS ARbEiDSintEnSiEF

tuinbOuw iS cOmPutERgEStuuRD

tuinbOuw iS innOVAtiEF

tuinbOuw iS innOVAtiEF
tuinbOuw iS cOmPutERgEStuuRD

tuinbOuw iS EDucAtiEF

tuinbOuw PRODucEERt EnERgiE

tuinbOuw PRODucEERt EnERgiE
tuinbOuw iS EDucAtiEF

tuinbOuw iS EDucAtiEF

tuinbOuw iS EnERgiEbEwuSt
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tuinbOuw iS EnERgiEbEwuSt
tuinbOuw iS EFFiciËnt

tuinbOuw iS gOED VOOR DE EcOnOmiE

Aeres Groep
De Aeres Groep - waar het Groenhorstcollege en CAH Vilentum onder vallen – wil het
gedachtegoed achter Growing Green Cities integreren in de groene onderwijskolom en
werkt met gemeente en provincie aan gezamenlijke programma’s in het kader van ‘The
making of’. Met de provincie, de gemeente, WUR: Wageningen University, TNO, AMS:
Advanced Metropolitan Solutions, Deltares en het bedrijfsleven werkt de Aeres Groep aan
een campus voor groen onderwijs. Onderdeel hiervan vormt het streven naar de hbolocatie op het Floriadeterrein.
Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en Lelystad
De gemeente Amsterdam heeft zijn intenties voor samenwerking bevestigd in een brief. De
Floriade is een wereldexpositie van en door de metropoolregio. Tevens is de basis gelegd
voor een gezamenlijke werkagenda over duurzaamheid en economische ontwikkeling. De
samenwerking zorgt dat verschillende instellingen binnen de metropoolregio zich inzetten
voor de Floriade: Platform Regionaal Economische Samenwerking, MRA Stuurgroep
Duurzaamheid, Amsterdam Economic Board, AMS: Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions, Amsterdam Marketing, AIB: Amsterdam Inbusiness, Amsterdam
International Trade Desk en Amsterdam Airport Area.
Het bestuur van het gewest Gooi- en Vechtstreek doet mee op het gebied van media,
gezondheid en behoud en versterking van bestaande bedrijven. Met deze partners werkt
Almere samen in het programma van ‘The making of’.
Rijkswaterstaat (RWS) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Deze partijen zijn partner in de Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater.
Rijkswaterstaat zet met de verbreding en verlaging van de A6 in op de realisatie van een
‘groene snelweg’. Rondom de jachthaven, op het eiland Utopia en in het noorden van het
Weerwatereiland is de grond in handen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het RVB werkt
mee door het beschikbaar stellen van grond en het zorgen voor draagvlak bij verschillende
ministeries.
Waterschap Zuiderzeeland
Het waterschap ziet de Floriade als proeftuin voor innovaties op het gebied van
watersystemen.
Tuinbouwgerelateerde bedrijven
Met Greenport Holland, de Dutch Horticultural Tradeboard, Greenport Aalsmeer, Greenport
Noord-Holland Noord en de provincie wordt gewerkt aan een gezamenlijke werkagenda.
Uiteraard staat daarin het centrale uitgangspunt van de Floriade centraal: het benutten van
de innovatiekracht in de tuinbouw voor het oplossen van stedelijke vraagstukken.
Daarom wordt samengewerkt met vier topsectoren en hun cross-overs: Agri & Food,
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Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water en Life sciences. Met deze topsectoren wordt
onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en samen met de gemeente en
de provincie Flevoland een werkprogramma opgesteld. Ook in het programma ‘Floriade
Werkt!’ staan de innovaties in en tussen deze topsectoren centraal.
Ondernemers stadscentrum
Met de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) is een convenant
gesloten over de relatie tussen de Floriade en het stadscentrum. Het gaat dan om de
ontwikkeling van de stationsomgeving, winkelpanden, ‘groene lopers’, een gezamenlijk
activiteitenprogramma, een informatiecentrum (Floriade Centraal) en de inzet van
marketinggelden.
Lokaal en regionaal bedrijfsleven
Bedrijven die uitblinken in innovaties op het gebied van Growing Green Cities kunnen
zich vestigen op het Floriadeterrein. Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid om te
participeren in de Floriade BV, door sponsoring, aandeelhouderschap of anderszins. Ze
kunnen voor eigen acquisitie en productontwikkeling gebruik maken van het woord- en
beeldmerk ‘Floriade 2022 Growing Green Cities’. In het geval van werkzaamheden voor de
wereldtentoonstelling hebben lokale en regionale bedrijven en kennisinstellingen binnen
de grenzen van het aanbestedingsbeleid een voorrangspositie. Buitenlandse bedrijven of
instellingen vragen om een speciale benadering, bijvoorbeeld via zogenoemde ‘inkomende
handelsdelegaties’ of tijdens internationale congressen.
Vrienden van de Floriade
De stichting Vrienden van de Floriade zorgt voor draagvlak onder lokale en regionale
bedrijven. De Vrienden dragen onder meer zorg voor de exploitatie van het
Floriadepaviljoen in de voormalige duikschool en zijn de drijvende kracht achter de
zogenoemde ‘ondernemerstafel’ (opgericht met behulp van Platform 036).
Bewoners van Almere
Sinds de toewijzing van de Floriade aan Almere leven onder bewoners ideeën, initiatieven
en zorgen. Via stadsmanifestaties, de zogenoemde ‘stadsdialoog’, wijkbijeenkomsten en
ateliersessies zijn zij gehoord en betrokken. Ook na de vaststelling van het masterplan blijft
de Floriade BV in gesprek met inwoners – onder meer in klankbordgroepen.
Tijdens informatiebijeenkomsten en ateliersessies gaven omwonenden het volgende mee.
De Floriade moet bijdragen aan het imago van de stad en een ‘beleving’ zijn voor alle
Almeerders – bewoners en ondernemers moeten meedoen en profiteren. Daarnaast zijn
er ideeën over bijzondere loop- en fietsroutes door de stad. Ook het ‘vergroenen’ van de
skyline van het stadscentrum wordt vaak genoemd.
Bewoners benadrukken het groene karakter van het Weerwatereiland, in het bijzonder de
randen. Ook het uitzicht vanuit de omliggende wijken wordt als waardevol ervaren – aan
beide punten wordt in dit masterplan tegemoet gekomen. De groene oostrand wordt
gehandhaafd en het beeld is een blijvend groene uitstraling. Mogelijke parkeeroverlast
wordt bestreden door bijvoorbeeld het invoeren van tijdelijke ‘blauwe zones’.
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Ondernemers op het Floriadeterrein
Op het Floriadeterrein bevindt zich een aantal bedrijven: restaurant Atlantis, camping
Waterhout en jachthaven Haddock Watersport Almere. Het gebouw van de voormalige
duikschool is inmiddels door de gemeente aangekocht en wordt in samenwerking met de
Vrienden van de Floriade omgebouwd tot het Floriadepaviljoen.
Het terrein van camping Waterhout beslaat ongeveer 4,5 hectare. De camping biedt
plaats aan tenten en caravans en aan lodges en een boomhut. Door de ligging aan de
watergang tussen het vasteland en het Weerwatereiland ligt de camping in het hart van
het Floriadeterrein. Met de eigenaren van de camping zijn we in gesprek om afspraken
te maken over de samenwerking in de aanloop naar en tijdens de Floriade. Afhankelijk
van het verloop van deze gesprekken zal een besluit worden genomen over inpassing of
verplaatsing van de camping
De camping zal als first supplier gevraagd worden voor de exploitatie van de
camperplaatsen tijdens de expo.
Haddock Watersport – een jachthaven met circa 500 ligplaatsen – ligt tussen de camping
en het eiland Utopia. Haddock biedt zeil- en surflessen en overnachtingen in een
waterbungalow, woonboot of blokhut. De haven past binnen de ambities van de Floriade:
het markeert de ligging aan het Weerwater en is een aantrekkelijke locatie voor diverse
activiteiten. Voor de ontwikkeling naar een jachthaven die past binnen de growing greenambities verkent de ondernemer samenwerkingsmogelijkheden met marktpartijen.
Restaurant Atlantis ligt aan de westzijde van het Floriadeterrein en is volledig in eigendom
van de ondernemer. Vanwege de aanleg van een fietsbrug over de A6 en bijbehorend talud
wordt met de restauranteigenaar gezocht naar een andere locatie.
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6. The making of
De Floriade is onderdeel van een groter doel, van een stadsbrede ontwikkeling om
Almere uit te laten groeien tot een groene stad van de toekomst, toegerust om urgente
verstedelijkingsvraagstukken van passende antwoorden te voorzien. Binnen die beweging
worden in de aanloop naar de wereldtentoonstelling onder de noemer van ‘The making
of’ activiteiten en projecten opgetuigd die bijdragen aan de wereldtentoonstelling en het
streven naar een duurzame stad – initiatieven die het gedachtegoed van Growing Green
Cities hoog in het vaandel hebben.

6.1 Growing green-initiatieven

Growing Green Cities
In het gemeentelijke programma Growing Green Cities worden bewoners en ondernemers
gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de ‘vergroening’ van Almere – in de
brede betekenis van het woord: het oplossen van vraagstukken op het gebied van
voedselproductie, energiewinning, gezondheid, recreatie en ga zo maar door. Kansrijke
initiatieven worden door de gemeente ondersteund: hulp bij grondverwerving, financiële
ondersteuning en inzet van expertise. Samenwerkingsverbanden worden opgetuigd, tussen
bewoners, verenigingen, scholen en bedrijven. Uiteindelijk moet een ‘growing greennetwerk’ ontstaan waardoor initiatieven en activiteiten beter landen.
Urban Greeners
Urban Greeners zijn jonge ondernemers met een voorhoedepositie in de aanloop naar de
Floriade van 2022. Sinds 2013 initiëren zij innovatieve projecten, lesprogramma’s, startups en evenementen. De nadruk ligt op de verbinding tussen stad en land, tussen boer
en burger, tussen natuur en techniek. De Urban Greeners zijn verenigd in de Stichting
JeugdFloriade.
Samenwerking met de Urban Greeners maakt dat de Floriade BV een doelgroep bereikt die
bij eerdere Floriades ondervertegenwoordigd bleek: jongeren en dan met name studenten
van verschillende opleidingen – zij staan centraal in de projecten en activiteiten van de
Urban Greeners. Door de focus op studenten ontstaat de komende jaren een netwerk
van alumni met aansprekende functies: in binnen- en buitenland, in het bedrijfsleven, op
universiteiten en in de politiek. Dit alumninetwerk levert in 2022 niet alleen ambassadeurs
voor de Floriade, maar ook pleitbezorgers voor de noodzakelijke verbinding tussen de
tuinbouwsector en de duurzame stad.
Het eiland Utopia is de uitvalsbasis van de Urban Greeners – zolang dit niet botst met
andere (definitieve) ontwikkelingen. Hier wordt bijvoorbeeld een ‘voedselbos’ geplant dat
producten levert, maar vooral ook een onderwijsfunctie heeft. In 2018 is het voorlopige
hoogtepunt gepland: de organisatie van een internationale JeugdFloriade.
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Floriade werkt!
Het gedachtegoed van Growing Green Cities raakt tenminste vier Nederlandse topsectoren:
Tuinbouw, Agri & Food, Water en Life Sciences. Dit biedt een stevige basis voor een
economisch programma voor stad en regio: ‘Floriade werkt!’
Met dit programma willen de gemeente Almere en de provincie Flevoland het lokale en
regionale bedrijfsleven verbinden met de (inter)nationale agrofood- en tuinbouwsector om
zo de economische ontwikkeling van de regio te bevorderen. Daarnaast worden met dit
programma de principes van de circulaire economie verspreid. Het biedt kansen voor een
onderscheidend economisch profiel: een regio met ruimte voor experimenten waarvan de
resultaten direct zichtbaar zijn en worden toegepast.
Internationaal netwerk ‘Growing Green Cities – a call for action!’
In het kader van de Floriade bouwt de gemeente volgens drie sporen aan een
internationaal netwerk.
1. Activiteiten van het AIPH (International Association of Horticultural Producers).
Deze internationale tuinbouwraad heeft een groot netwerk en organiseert jaarlijks
bijeenkomsten.
2. Aansluiting bij het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie is aanwezig op
internationale evenementen om Nederland te presenteren als koploper op het gebied
van onder andere agrofood en tuinbouw.
3. Samenwerking met steden over de gehele wereld met ambities op het
gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, al dan niet gecombineerd met
tuinbouwgerelateerde activiteiten. In dit stedennetwerk wordt kennis gedeeld,
onderzoek gedaan en vindt studentenuitwisseling plaats. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat deze steden vertegenwoordigd zijn op de Floriade.

6.2 Gemeentelijke programma’s

De gezonde stad
De gemeente Almere staat voor een goede gezondheid van haar inwoners. Zo is in Almere
de zorg ‘dichtbij’ georganiseerd en wordt overgewicht onder jongeren teruggedrongen. In
het kader van Growing Green Cities zet de gemeente de komende jaren in op ‘vergroening’
van de gezondheidszorg en het onderwijs en op een bewegingsvriendelijke inrichting van
de openbare ruimte.
Cultuur
De Floriade – en het gedachtegoed van Growing Green Cities – biedt de Almeerse kunst- en
cultuursector mogelijkheden om vaker ‘naar buiten’ te treden. Zo speelden uiteenlopende
gezelschappen al voorstellingen op locatie, in de stad en in het landschap: Suburbia op
stadslandgoed De Kemphaan, Bonte Hond in het Lumièrepark en in een uienschuur en Visa-vis in Almere Poort.
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In Flevoland zijn zes landschapskunstwerken, een zevende is in wording. Voor de
Floriade kan een achtste landschapskunstwerk ontworpen worden. Op de routes naar
het Floriadeterrein kunnen follies geplaatst worden: vrije elementen voor onderdak, als
richtingwijzer of voor landschapsbeleving.
Energie werkt!
Het programma ‘Energie werkt!’ (nog in conceptfase) draagt bij aan een ‘energieneutraal’
Almere. Bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen worden gewezen op de vele
voordelen van duurzame en hernieuwbare energie: lagere maandlasten, een comfortabele
woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezond bestaan.
Het programma bestaat uit vijf werklijnen. ‘Zon’ gaat over energiewinning door
zonnepanelen op daken van particuliere woningen, op gemeentelijke gebouwen
en daken van scholen en verenigingen. Verder wordt gekeken naar panelen op
huurwoningen en naar zonnevelden op braakliggende gronden. De werklijn ‘warmte’
gaat over het verduurzamen van het bestaande warmtenet en de inzet van hernieuwbare
energiebronnen. In de derde lijn ‘wind’ ondersteunt de gemeente windenergie-initiatieven
van bewoners en bedrijven. Voor investeringen daarbuiten wordt bekeken hoe aangesloten
kan worden bij ontwikkelingen in de provincie Flevoland. De windparken Pampus en bij de
A27 worden vervangen.
De laatste twee werklijnen zijn gericht op specifieke doelgroepen: scholen en verenigingen
en bewoners en bedrijven. Bewoners worden ondersteund door stimuleringsmaatregelen.
Huishoudens die deelnemen besparen 5 tot 10 procent op hun energierekening. Bedrijven
krijgen meer inzicht in rendabele investeringen en maatregelen – zij besparen al snel 5 tot
15 procent. Scholen en verenigingen kunnen met een goede aanpak 10 tot 30 procent
besparen op hun energierekening.
Circulaire economie
Vraagstukken rondom energievoorziening, mobiliteit en afval moeten op een andere
manier worden aangepakt. Om uit te groeien tot een duurzame en groene stad van de
toekomst maakt de gemeente Almere gebruik van de principes van de ‘circulaire economie’.
De gemeente wil het gedachtegoed van de circulaire economie toepassen op stedelijke
ontwikkelingsvraagstukken. Niet alleen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen,
maar ook om ondernemerschap te stimuleren en de werkgelegenheid te vergroten.
In het rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’ uit 2013 stelt
onderzoeksinstituut TNO dat een overstap naar een circulaire economie 7,3 miljard euro
per jaar oplevert. Voor Nederland is dit ongeveer 0,4 miljard euro – dat komt overeen met
circa 54.000 banen.
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Stad zonder afval
Almere wil in 2020 een ‘stad zonder afval’ zijn. Geen overbodige ambitie, want ondanks
inspanningen met betrekking tot scheidingsgedrag bedroeg de hoeveelheid restafval
in 2010 300 kilogram per bewoner. Het is de bedoeling dat op termijn de hoeveelheid
restafval per jaar wordt teruggebracht tot 50 kilogram per inwoner en dat het grootste
deel van het afval als grondstof wordt hergebruikt. Vorig jaar is de campagne ‘Almere: Stad
zonder afval’ gelanceerd. De eerste stappen zijn gezet: in 2014 produceerde elke inwoner
gemiddeld nog maar 175 kilogram afval.

6.3 Onderwijs en kennisontwikkeling

Scholen en kennisinstellingen zetten de komende jaren het gedachtegoed van Growing
Green Cities centraal in hun werkzaamheden en activiteiten. Zo besteden basis- en
middelbare scholen aandacht aan energiebesparing, een gezond binnenklimaat,
schooltuinen en voedings- en kooklessen. In het hoger onderwijs komt aandacht voor de
vergroening van de stad, stadslandbouw, alternatieve energiewinning en gezondheid.
Aeres Groep
Kennisinstelling Aeres Groep ondersteunt de ontwikkeling van Almere tot een duurzame,
groene en gezonde stad. Er wordt verkend of voor een deel van het onderwijsaanbod
samengewerkt kan worden met Wageningen University en het nieuwe Amsterdamse
kennisinstituut Amsterdam ‘Advanced Metropolitan Solutions’ (AMS). Ook wordt
samenwerking gezocht met buitenlandse universiteiten en hogescholen. Tot slot wordt
ondernemerschap onder studenten gestimuleerd (in samenwerking met de Urban
Greeners). CAH Vilentum heeft onderzoeksambities, onder meer door de instelling van een
tweede lectoraat en het aannemen van promovendi. Bedrijven worden gevraagd deel te
nemen in onderwijs- en onderzoeksprojecten.
Windesheim Flevoland
Hogeschool Windesheim Flevoland participeert in het convenant ‘Almere Centrum op weg
naar de Floriade, de Floriade op weg naar Almere Centrum’. Windesheim Flevoland wil
vanuit haar onderwijs- en onderzoeksprogramma vooral een bijdrage leveren aan de
Floriadethema’s Energizing en Healthying. Overige onderzoeksterreinen zijn ‘Techniek en
gezondheid’, ‘Smart city’ en ‘Sociale innovatie’. Windesheim wil de Floriade een plek geven
in een internationaal onderwijsprogramma.
International New Town Institute (INTI)
Het International New Town Institute (INTI) werkt aan een onderzoeks-, onderwijs- en
kennisuitwisselingsprogramma om het internationale onderzoek en onderwijs in Almere te
versterken. Daarvoor initieert INTI activiteiten in buitenlandse steden. De resultaten uit deze
projecten ‘voeden’ de ‘growing green-beweging’ in Almere en dragen bij aan innovaties op
de Floriade.

42

Bes La Salle
De Almeerse vestiging van de Spaanse business school Bes La Salle verkent of Almere
als praktijkvoorbeeld kan dienen bij EECITIES, een internationaal platform dat steden als
Kopenhagen en Turijn ondersteunt bij het nastreven van energiedoelen.

6.4 Concrete projecten

Innovatiewerkplaats en Groene Campus
Op het Floriadeterrein komt op initiatief van de provincie Flevoland en de Aeres Groep
een innovatiewerkplaats – in 2016 gaat de schop in de grond – waar bedrijven en
instellingen onderzoek doen, uitvindingen demonstreren en hun netwerk uitbreiden.
Uiteraard gaat het hier om innovaties op het gebied van de circulaire en biobased
economie, maar ook de relatie tussen voedsel, groen en gezondheid wordt onderzocht.
De werkplaats wisselt kennis uit met het upcycleperron op bedrijventerrein De Steiger. De
activiteiten in de innovatiewerkplaats kunnen bijdragen aan de verdere invulling van de
wereldtuinbouwtentoonstelling. De innovatiewerkplaats zal op de Floriade dienst doen als
het Flevolandse paviljoen.
De innovatiewerkplaats is tevens het startpunt is voor de ontwikkeling van een
Groene Campus voor CAH Vilentum (onderdeel van de Aeres Groep) – onder
andere in samenwerking met Wageningen University, Deltares en TNO. De campus
biedt op termijn onderdak aan onderwijs, onderzoek en bedrijven en past bij de
wereldtuinbouwtentoonstelling als een living lab. Het is de bedoeling dat studenten,
docenten en onderzoekers op de campus samenwerken met ondernemers,
brancheorganisaties, overheden en internationale partners. Op dit moment vindt een
verkenning plaats op welke wijze de Groene Campus gestalte kan krijgen en op welke wijze
verschillende partners een bijdragen kunnen leveren. Met AMS zijn in het voorjaar van 2015
samenwerkingsovereenkomsten getekend.
Innovatieve terreinaanleg
De innovatie-uitdagingen voor de inzenders en deelnemers aan de Floriade gelden ook
voor de terreinaanleg, die onder regie van de gemeente met een uitdagende rol voor het
lokale en regionale bedrijfsleven zal plaatsvinden: de aanleg van de boulevard, de bruggen,
het arboretum en de boven- en ondergrondse systemen voor energie en water.
Upcycleperron
Het upcycleperron op de grens van bedrijventerrein De Steiger en het Floriadeterrein is de
eerste stap in de circulaire ontwikkeling van Almere. Het is een voor Europa uniek perron
omdat bezoekers zien hoe grondstoffen verwerkt en hergebruikt worden. Tevens biedt
het ruimte aan startende ondernemers. Door de ligging aan de Floriadeboulevard is het
upcycleperron een van de attracties in het themagebied Energizing the city. Het iconische
en duurzame perron wordt in 2016 geopend.
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Floriadepaviljoen
Het Floriadepaviljoen in de voormalige duikschool biedt onderdak aan de Floriade BV, een
multifunctionele ruimte, de Floriade-businessclub, een maquette van het plangebied en een
ontvangstruimte. In de eerste jaren heeft het paviljoen ook een functie als congreslocatie.
Dit jaar nog start de verbouwing, geheel volgens de growing green-principes.
Rondje Weerwater
Deze recreatieve route maakt het Weerwater bereikbaar en is de ‘drager’ van activiteiten
en voorzieningen aan, op en rond het water. Lokale ideeën en initiatieven – onder andere
bijeengebracht tijdens een ontwerpwedstrijd in 2014 – worden meegenomen in het
ontwerp. Het ‘Rondje Weerwater’ sluit qua route, materiaalgebruik en programmering aan
bij de Floriadethema’s.
De A6: groenste snelweg van Nederland
Rijkswaterstaat is partner van de Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater, en
daarmee partner van de Floriade. Om die reden streeft Rijkswaterstaat in de verbreding
van de A6 groene ambities na, op het gebied van energieopwekking, landschappelijke
inpassing en materiaalgebruik.
Arboretum
Het arboretum is een bijzondere verzameling van bomen, planten en bloemen. Het
ontwerp en de aanleg start in de tweede helft van 2015. Het arboretum wordt gezien als
een hoogwaardig product van de Nederlandse tuinbouw – de realisatie vindt dan ook
plaats in nauwe samenwerking met tuinbouwbedrijven en kwekers.
tuinbOuw iS ExtEnSiEF

tuinbOuw iS intEnSiEF

tuinbOuw iS gROOtSchALig

tuinbOuw iS kLEinSchALig
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tuinbOuw iS kLEinSchALig
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tuinbOuw iS ExtEnSiEF

tuinbOuw PRODucEERt bLOEmEn
tuinbOuw iS intEnSiEF

tuinbOuw PRODucEERt PLAntEn
tuinbOuw iS gROOtSchALig

tuinbOuw PRODucEERt bOmEn
tuinbOuw iS kLEinSchALig

tuinbOuw PRODucEERt bLOEmEn

44

7. Spin-off: ECONOMISCH EN SOCIAAL
De Floriade 2022 leidt tot een enorme economische activiteit – niet alleen tijdens het
evenement, maar vooral tijdens ‘The making of’. Deze economische activiteit is in omvang
een veelvoud van de exploitatieomzet van de wereldtentoonstelling en dus van grote
betekenis voor de stad, de regio en het land.
De ligging nabij Schiphol en Amsterdam zorgt voor een hoog percentage buitenlandse
bezoekers. Dit leidt tot een hoog aantal overnachtingen: (ca. 1,8 tot 2 mln.) en hoge
bestedingen. Door Bureau Buiten is een directe economische spin-off berekend van 436 tot
486 miljoen euro. Hiervan zal ca. 50% neerslaan in Almere: ongeveer 220 tot 240 miljoen in
investeringen en bestedingen op het Floriadeterrein en in het stadscentrum.
De komst van meer dan twee miljoen bezoekers zal in Almere met name positieve
gevolgen hebben voor de winkels en bedrijven in het stadscentrum en in de stad als totaal.
Daarnaast profiteren Almere en de regio van indirecte effecten: bezoek door
handelsdelegaties, een impuls voor een bijzonder vestigingsklimaat, urgentie op de tijdige
uitvoering van de wegverbreding van de A6 en de uitbreiding van de spoorcapaciteit.
Tenslotte draagt de Floriade bij aan de identiteit en het imago van Almere en Flevoland.
De spin-off wordt verder vergroot door bijvoorbeeld de verbinding met het merk
‘Amsterdam’ – om zo nog meer internationale bezoekers te trekken. Daarnaast zorgt
een sterke positionering van ‘The making of’, de realisatie van een Groene Campus,
de organisatie van congressen en evenementen en de bouw van een hotel- en
congrescentrum voor economische en maatschappelijke neveneffecten.
Dit alles maakt de betekenis van de Floriade voor de stad en de regio tot meer dan een
tijdelijk evenement op het hoofdpodium aan het Weerwater.
Item (bandbreedte) verwacht effect voor Almere
Bezoekers Floriade Almere 2022

2,0 – 2,2 miljoen

Overnachtingen in Flevoland

370.000 – 410.000

Bestedingen en investeringen op
Floriadeterrein

165 – 180 miljoen Euro

Bestedingen elders in Almere

45 – 50 miljoen Euro

Bestedingen overnachtingen

9 – 11 miljoen Euro

Werkgelegenheid

2.500 – 2.700 directe arbeidsjaren, 600 – 800 indirecte arbeidsjaren

Handelsdelegaties

75 – 100 voorafgaand aan de Floriade, 60 – 70 tijdens de Floriade

Vestigingen

In totaal 1 – 2 per jaar tijdens Making‐of, Floriade en 3 jaar na afloop Floriade, waarvan een deel in
Almere zal landen

Educatie en innovatie

Realisatie innovatiewerkplaats en Green Campus, groeimogelijkheden tot groene kennishub

Infrastructuur

Naar voren halen investering A6 (24 miljoen Euro), reductie reistijd en aantrekkelijkere inpassing in
landschap

Topsectoren

Etalage voor Topsectoren waarin Flevoland gespecialiseerd is

Imago

Almere op de kaart als innovatieve en groene stad.
Aantrekken van hoger opgeleiden en verbetering van vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven

The making of

Verbondenheid en betrokkenheid jeugd Almere bij Floriade.
Mogelijke uitstralingseffecten thema´s Floriade op bijv. gezondheid

Legacy

Groene, gezonde stadswijk Almere Floriade, synergievoordeel ontwikkeling stadswijk met gebiedsontwikkeling 11 ‐ 19 miljoen euro. Ruimte voor commerciële functies

Feeding, greening, healthying,
energizing

Koploperpositie kennis en ervaring stadslandbouw, bevordering gezonde voeding en levensstijl, inzet op
circulaire economie belangrijke bijdrage aan ambitie energieneutraal wonen
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De Floriade als werkgelegenheidsproject
Uit het onderzoek naar de sociaaleconomische effecten door Bureau Buiten blijkt dat de
Floriade banen oplevert, vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: circa
2000 arbeidsjaren voor de stad Almere. In het kader van ‘iedereen doet mee’ zullen mensen
met een uitkering en/of afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Gezien de jaarlijkse
uitkeringskosten levert de Floriade dus niet alleen een maatschappelijk rendement, maar
ook een financieel rendement.
Met onderwijs- en welzijnsinstellingen en re-integratiepartners brengt de gemeente in
kaart aan welke banen behoefte is en welke mensen daarvoor geschikt zijn. Speerpunt is
om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Denkbare
banen zijn marktonderzoekers en enquêteurs die de komende jaren onderzoek doen
naar naamsbekendheid en publiekswensen. Tijdens de Floriade zijn horecamedewerkers,
beveiligers, hoveniers, bouwvakkers, EHBO’ers, verkeersregelaars en schoonmakers nodig.
Ook wordt gekeken naar de personeelsbehoeften van ondernemers op de Floriade: willen
zij tijdelijk personeel in dienst of werken zij liever met detachering? Na het evenement is
ook personeel nodig, voor het demonteren of het verbouwen van paviljoens. Ook dan zijn
marktonderzoekers en enquêteurs nodig voor de evaluatie van het evenement.
Het is de bedoeling dat door de tijdens de Floriade opgedane werkervaring mensen
voldoende gecertificeerd zijn om een permanente baan te vinden. Het regionale
werkbedrijf Flevoland draagt bij aan het werven van personeel en denkt te zijner tijd mee
over de totstandkoming van zogenoemde ‘garantiebanen’. Het doel is om tijdens het
evenement minimaal 1000 personen met een uitkering en/of afstand tot de arbeidsmarkt
aan werk te helpen. Uit ervaring van de Floriade in Venlo blijkt, dat circa de helft hiervan
doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.
Tot slot: het is hoe dan ook van belang om bij de beoordeling van de opbrengsten van
de Floriade niet alleen naar de resultaten van het evenement zelf te kijken, maar ook
bovengenoemde economische en maatschappelijke effecten mee te nemen.
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8. Van Floriade naar stadswijk
De locatie van de Floriade is niet toevallig: de plek in het hart van de stad is een
aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van het
terrein is sprake van twee fasen. De realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling
inclusief vastgoed enerzijds, de geleidelijke totstandkoming van een groene en gezonde
stadswijk anderzijds. Voor de wereldtentoonstelling (fase 1) geldt een financieringsmodel
waarin voor de terreinaanleg geen grondexploitatie nodig is. Voor de totstandkoming
van een duurzame en gemengde stadswijk zullen zowel in fase 1 als fase 2 gebieds- en
vastgoedontwikkelingen plaatsvinden, geleidelijk in de tijd en op momenten, dat de stad
en de markt er aan toe zijn. Daarbij worden financieringsconstructies ‘op maat’ worden
toegepast (denk aan uitgiftecontracten of deelexploitaties). Deze werkwijze zorgt dat elk
initiatief en project beoordeeld wordt op zijn waarde en betekenis voor stad en regio.
Daarbij zijn de ambities die voor de wereldexpositie gelden, beschreven onder ‘now-newnext ’, ook hier het uitgangspunt: een wijk, die circulair is opgebouwd, die gebruik maakt
van slimme systemen zelfvoorzienend en energieneutraal is en die voedsel integreert met
de stad.
Plangeschiedenis
De plannen voor de zuidelijke oever van het Weerwater – waar het Floriadeterrein onderdeel van is – zijn een
gevolg van de verstedelijkingsafspraken tussen Almere en het rijk. Deze afspraken – een geleidelijke groei van
de stad – komen terug in De Almere Principles uit 2008 en de Concept Structuurvisie Almere 2.0 uit 2009,
een flexibel visiedocument over de duurzame stad dat de mogelijkheid biedt in te spelen op veranderingen en
nieuwe inzichten. Met de structuurvisie daagt de gemeente mensen uit zelf initiatief te nemen.
De structuurvisie handhaaft de meerkernige opzet en plaatst grote projecten in een langgerekte zone van west
naar oost, dwars door de stad. Een van de belangrijke ontwikkelingsgebieden is de zuidoever van het Weerwater,
waar mogelijkheden liggen voor werklocaties en nieuwe woonmilieus – een bijzonder centrumgebied met een
mix van functies die bijdragen aan de regionale betekenis van Almere. Hiermee krijgt het stadscentrum een
uitbreiding tot over het Weerwater, dat dan als ‘blauw’ park fungeert. Deze ideeën zijn uitgewerkt in het Concept
Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater. Dit document gaat uit van een kansenstrategie: onder de
juiste voorwaarden komen ontwikkelingen en initiatieven het best tot hun recht.
Dit alles hangt nauw samen met de verbreding van de A6 – die ter hoogte van het Weerwater op maaiveld (dus
verlaagd) wordt aangelegd en voorzien van twee viaducten. Daardoor wordt de zuidoever nog interessanter:
een ontwikkellocatie midden in de stad die per auto uitstekend bereikbaar is. In het landschapsplan voor
de wegverbreding is al ingespeeld op de komst van de Floriade. De viaducten hebben een belangrijke
verbindingsfunctie, de brede geluidswallen bieden ruimte aan tentoonstellingsonderdelen.
110

Concept Structuurvisie Almere 2.0
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Concept GOP Almere Centrum Weerwater
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8.1 Het Floriadeterrein nu

Het Floriadeterrein ligt tegenover het stadscentrum, aan de andere kant van het
Weerwater: op Utopia en het Weerwatereiland en aan weerszijden van de A6. Opvallend
is de uitkijktoren op Utopia, gebouwd van rioolbuizen en een herinnering aan het jaar
1996 toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders haar werkzaamheden voor Almere
had afgerond. De plek is niet toevallig: toentertijd was de toren vanaf het station door de
Stationsstraat en over het Stadhuisplein al zichtbaar.
De eilanden zijn ontstaan door het opnieuw (‘weer water’) afgraven van de drooggelegde
zeekleibodem voor de ophoging van woonwijken in Almere Stad. De inrichting van met
name het Weerwatereiland herinnert aan de vroege ontginningsperiode – toen het
Weerwatereiland nog geen eiland was – en waarin stadsdelen van elkaar gescheiden
werden door de aanplant van bosgebieden. Bij die aanplant werd voor de ontwatering van
de natte en onstabiele ondergrond gekozen om greppels te graven. De bomen werden op
kleine terpjes geplaatst (rabatten genoemd) die nog steeds herkenbaar zijn in de structuur
van de bodem.
De komst van de wereldtuinbouwtentoonstelling gaat ten koste van een deel van het bos.
Daar staat tegenover dat voor de Floriade veel beplanting wordt aangelegd. De meest
waardevolle bosvakken en bomen van hoge kwaliteit blijven behouden. Het gaat vooral
om delen aan de oostzijde van het Weerwatereiland: een bosgroep van eikenbomen en
een aantal solitaire bomen die op zichzelf van waarde zijn, bijvoorbeeld door de groeiwijze.
Onder deze bomen de oudste boom van Almere, de ‘Beginboom’, een eik die in 2022
50 jaar oud is.
In het gebied zijn geen beschermde plantsoorten aangetroffen, maar wel een aantal
bijzondere dieren – sommige soorten vallen onder de Flora- en faunawet. Indien het
onmogelijk blijkt om bestaande natuurwaarden een plek te geven worden ontheffingen
aangevraagd of aanvullende maatregelen genomen.

8.2 Ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s

De ontwikkeling van het terrein na de Floriade is voor een deel afhankelijk van de
nalatenschap van de wereldtentoonstelling: in hoeverre is de hoofdstructuur van carré,
boulevard, arboretum en gebouwen klaar voor nieuwe projecten en ontwikkelingen?
Dit hangt ook af van de mate waarin marktpartijen bereid zijn te investeren. Het
financieringsmodel voor de totstandkoming van de stadswijk berust dan ook op meerdere
pijlers. De boulevard (in smalle vorm), het arboretum en een licht uitgevoerd padenstelsel
zijn zoals gezegd (volgens het Cascomodel) financieel gedekt. De Floriade BV krijgt
de opdracht om de aantrekkelijkheid voor potentiële ontwikkelaars, investeerders en
initiatiefnemers te vergroten, door bijvoorbeeld delen van het Weerwatereiland op te
hogen en de aanleg van een 12,5 meter brede boulevard mogelijk te maken.
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Hoe dan ook staan na afloop van de Floriade een aantal zaken vast.
•
De boulevard en het arboretum.
•
Een verzameling van ‘groene’ gebouwen.
•
Een aanzet voor de realisatie van een Groene Campus.
•
Een commerciële zone aan de verbrede A6.
•
Het groene karakter van het Weerwatereiland, met name aan de oostelijke rand.
•
Ontwikkeling van de jachthaven en de aanwezigheid van de camping.
Op basis hiervan zijn in ruimtelijke scenario’s mogelijke ontwikkelingsrichtingen verkend,
waarbij vooral gekeken is naar de spreiding van gebouwen en groene en recreatieve
functies. Om een levendige stadswijk te realiseren is programmatische menging
noodzakelijk. De basis hiervoor is vastgelegd in het Concept Gebiedsontwikkelingsplan
Almere Centrum Weerwater en bestaat uit een programma, vergelijkbaar met ca. 40.000
m2 voorzieningen (bedrijven, onderwijs, leisure, recreatie) en ca. 600 woningen. Voor elk
denkbaar toekomstscenario geldt het uitgangspunt van de groene en gezonde stadswijk:
Het ambitieniveau voor de Floriade geldt ook daarna. Zo ontstaat voor dit gebied een
bijzonder vestigingsklimaat. Bedrijven en voorzieningen, die zich willen profileren op de
thematiek van Growing Green Cities, kunnen zich hier aan de wereld tonen, bijvoorbeeld op
zichtlocaties aan de A6.
Het fijnmazige stratenstelsel en de gelijkmatige verkavelingsstructuur bieden overal ruimte
voor initiatieven en projecten, maar zo blijkt uit de scenario’s, de aard en intensiteit zijn
afhankelijk van bestaande elementen en gebiedscondities. Let op: de drie scenario’s, op de
volgende pagina’s, zijn mogelijke toekomstbeelden, de daadwerkelijke realisatie is zoals
gezegd afhankelijk van het economisch tij en de samenwerking met marktpartijen.

Gebiedscondities
Bodem
Op het oostelijk deel van Utopia ligt een stortplaats waar vermoedelijk restanten van wegen (asfalt en
fundering) zijn gestort. De zandige afdeklaag bevat verschillende bijmengingen en plaatselijk hoge gehaltes
PAK. Ook bij de parkeerplaats aan het Sturmeypad bevat de bodem bijmengingen en metalen.
Archeologisch onderzoek
Op basis van de Archeologieverordening 2009, de bijbehorende Archeologische Beleidskaart Almere en
provinciaal beleid is vastgesteld dat op het Floriadeterrein geen archeologisch vervolgonderzoek nodig is.
Geluidhinder
De snelweg is nu hooggelegen, waardoor het geluid van de snelweg relatief ver reikt. Door de weg te verlagen
en te voorzien van geluidswallen en een oplopend landschap, in combinatie met slimme stedenbouwkundige
en architectonische ontwerpen en nieuwe akoestische technieken, kan een prettige leefomgeving gegarandeerd
worden.
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Op Utopia

Aan de Fisherman’s wharf

In het bos

Aan de singel

Op het Weerwatereiland
Op het Waterhout
Innovatiewerkplaats bij de entree
Aan de singel
Functies op de hoofdas

Campus aan de hoofdas
Bedrijven aan de snelweg

Circle economy aan de Steiger

N

100meter

Op basis van de scenario’s kan een mogelijke ruimtelijke configuratie voorspeld worden.
Om de bestaande kwaliteiten van het bos in te passen is het raadzaam om de bebouwing
op het Weerwatereiland te beperken tot enkele clusters of solitaire bouwprojecten, waarbij
de groene rand en dus het groene karakter van de oostkant zoveel mogelijk behouden
blijft.
Om natuurwaarden zoveel mogelijk te behouden is het raadzaam om bebouwing op het
Weerwatereiland te beperken tot enkele clusters of solitaire bouwprojecten – de oostkant
moet immers zoveel mogelijk groen blijven. Voorzieningen en bedrijven die gebaat zijn bij
een goede bereikbaarheid vestigen zich waarschijnlijk langs de A6. Aan de zuidzijde van
de snelweg, dichtbij bedrijventerrein De Steiger en rondom het upcycleperron ontstaat
ruimte voor initiatieven op het gebied van circulaire grondstoffenverwerking en innovatieve
vormen van waterzuivering. Expositiegebouwen zoals de innovatiewerkplaats, de kas en
de congresfaciliteiten groeien uit tot een Groene Campus voor onderwijsinstellingen en
bedrijven. Recreatieve functies kunnen zich concentreren langs de landschappelijke dragers:
het water en de bossen.
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Scenario 1: Spreiding
In dit scenario zijn gebouwen en functies gelijkmatig verdeeld over het Floriadeterrein.
Dit resulteert in een evenredige verdeling tussen groen en bebouwing. De ontwikkeling
van de Groene Campus is in dit scenario een verzameling van zelfstandige projecten. De
commerciële voorzieningen verspreiden zich langs de hoofdassen en de A6.
De camping is in tweeën gesplitst: een groot deel op het vasteland, de rest op het
Weerwatereiland. Dit betekent dat er relatief veel programma (waarvoor op het vasteland
minder ruimte is) op het Weerwatereiland een plek krijgt.
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Scenario 2: Scheiding
De bebouwing is geconcentreerd op het vasteland, de camping krijgt een plek op
het Weerwatereiland - het Weerwatereiland behoudt zijn groene karakter en de
bebouwingsintensiteit op het vasteland is hoog. De Groene Campus is compact en ligt in
de voormalige entreezone van de Floriade. De hoofdassen stimuleren de vestiging van
commerciële functies in de zone ten noorden van de A6.
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Scenario 3: Clustering
Bebouwing concentreert zich in clusters die verspreid over het gebied ‘stedelijke
‘ensembles in een groen netwerk’ vormen. In deze clusters kunnen water-, energie- en
afvalvraagstukken voortvarend worden aangepakt – initiatiefnemers kunnen onderling
‘slimme’ koppelingen leggen. De Groene Campus in de entreezone is ook in dit scenario
denkbaar, commerciële functies in de A6-zone liggen minder voor de hand. Als de
camping op de huidige locatie wordt ingepast betekent dit meer bebouwing op het
Weerwatereiland.
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9. Ruimtelijke hoofdstructuur

LEGENDA
LEGENDA
Boulevard
Boulevard
Padenstelsel
Padenstelsel
Assen
Assen
Arboretum
Arboretum
Oerbos
Oerbos bos deels behouden
Bestaand
Bestaand bos deels behouden
Vooroevers
Vooroevers
Taluds en hellingbanen
Taluds enWaterhout
hellingbanen
Ophogen
Ophogen Waterhout
Gebouwen
Expo

N

Gebouwen Expo Steiger
Ontwikkelingen
Ontwikkelingen Steiger
Weerwatereiland

100meter

Weerwatereiland

De ruimtelijke hoofdstructuur vormt het raamwerk voor de Floriade én de stadswijk. De
belangrijkste elementen zijn reeds beschreven: de carrévormige boulevard, het arboretum
en het fijnmazige straten- en padenstelsel. Hieronder zijn de overige bouwstenen
beschreven. In de beschrijvingen is uitgegaan van het financieel gedekte Cascomodel. Dat
neemt niet weg dat de Floriade BV de opdracht krijgt om het Basismodel te realiseren.
Groen- en waterstructuur
Op het Weerwatereiland behoudt een deel van het bos het natuurlijke karakter. Het
bos op Utopia wordt de komende jaren door de Urban Greeners omgevormd tot een
‘voedselbos’. De recreatieve betekenis van het Weerwater neemt toe, voor de watersport
en als onderdeel van de fiets-, wandel- en sportroute ‘Rondje Weerwater’. Door de
Floriadeboulevard nemen de gebruiksmogelijkheden van de oevers toe – denk aan
recreatieve activiteiten of de ontwikkeling van drijvende woningen en voorzieningen.
De oevers van de centrale watergang – de canal grande – worden natuurlijk ingericht en
toegankelijk. Ook dat biedt mogelijkheden voor verschillende functies, zoals drijvende
tuinen of horeca.
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Kunstwerken
Enkele bruggen maken deel uit van de Floriadeboulevard. Tussen Utopia en het
Weerwatereiland ligt een tijdelijke brug met een doorvaarhoogte van 3,3 meter
voor de passage van kleine boten. Indien mogelijk wordt deze brug vervangen door
een permanente brug die ook geschikt is voor autoverkeer. Deze brug heeft een
doorvaarhoogte van 3,5 meter.
De overige bruggen zijn geschikt voor autoverkeer – behalve de noordoosthoek van de
Floriadeboulevard: deze is alleen geschikt voor voetgangers. De bruggen over de canal
grande hebben een breedte van ongeveer zes meter en zijn onderdeel van het interne
padennetwerk. Voor deze bruggen geldt een minimale doorvaarhoogte van 1 meter zodat
sloepen en onderhoudsboten kunnen passeren.
Beide viaducten over de A6 zijn geschikt voor fietsers en wandelaars, het oostelijke viaduct
ook voor autoverkeer. De viaducten zijn onderdeel van de Floriadeboulevard en bieden
ruimte aan bijvoorbeeld de aanleg van tuinen om de verblijfskwaliteit te vergroten.
Verkeer
Door de aanleg van een brug tussen het Weerwatereiland en het Lumièrepark – in
het kader van het ‘Rondje Weerwater’ – is de boulevard een belangrijke schakel in de
verbinding tussen Almere Haven en Almere Stad. Op de boulevard en langs de hoofdassen
hebben fietsers en voetgangers een eigen zone. In de rest van het gebied worden
verkeersdeelnemers zoveel mogelijk gemengd.
Autoluw en – waar mogelijk- autovrij is het uitgangspunt. Daarom dient de bouleverd
slechts bestemmingsverkeer in een richting. Voor het overige wordt het gebied van
binnenuit ontsloten.
Bussen rijden over de hoofdassen en hebben een eigen rijstrook. Er komt centraal in het
gebied een bushalte – de exacte locatie wordt later bepaald.
Parkeren
In de toekomstige wijk vindt parkeren op verschillende manieren plaats: als
(overdekte) parkeerplaats, half verdiept, ondergronds of in een garage aan huis, of in
gemeenschappelijke parkeergarages, eventueel ondergronds (zoals in de A6-strook).
Collectieve parkeeroplossingen bieden mogelijkheden voor nieuwe technologieën op het
gebied van duurzame brandstoffen – oplaadpunten voor elektrische auto’s – of gedeeld
autogebruik, waardoor de milieubelasting afneemt.
Bouwrijp maken
Het gebied rondom de A6 wordt glooiend aangelegd als onderdeel van de inpassing van
de verbrede snelweg. Het vasteland ten noorden van de weg wordt opgehoogd – hiermee
ontstaan goede condities (nat en droog) voor de aanplant van planten en bomen. Langs de
hoofdassen is plaats voor grotere gebouwen.
De eilanden worden vooralsnog niet opgehoogd. Voor de straten en paden wordt de grond
afgegraven en opgevuld met drainerend materiaal voor voldoende draagkracht. De grond
die vrijkomt wordt – volgens een gesloten grondbalans – elders in het gebied gebruikt
voor plaatselijke ophogingen (volgens de ‘cunettenmethode’). Verder kunnen alternatieve
bouwmethodes worden toegepast – zoals terpwoningen en drijvende of amfibische
gebouwen.
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10. Beheer
Tijdens de aanleg en tijdens de Floriade is de Floriade BV verantwoordelijk voor het beheer
van het terrein. Na afloop wordt het beheer op twee manieren georganiseerd.
1.

2.

De gemeente beheert de collectieve delen van het gebied
Na afloop van de Floriade is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van
fietsroutes, boulevard, kunstwerken, busbaan, wateroevers, bos en riolering. De
financiële dekking komt uit het reguliere beheerbudget.
De Floriade BV krijgt de opdracht om met partners het beheer van het tentoonstellingsterrein te organiseren en te financieren
Voor het beheer van het tentoonstellingsterrein (arboretum, paden, paviljoens, kavels)
na de Floriade zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. Uiterlijk in 2018 besluit de
Floriade BV hoe het beheer georganiseerd wordt.

DBFM-contract
In deze optie krijgt de Floriade BV een DBFM-opdracht (Design Build Finance Maintanance)
om voor een periode van minimaal 10 jaar na afloop van de Floriade het gebied te beheren.
In deze fase speelt de De Nederlandse Tuinbouwraad overigens geen rol. Overigens is deze
optie niet aan de orde, wanneer er voor gekozen wordt, de bv na 2022 te ontmantelen. Het
voordeel van een DBFM-contract is dat de onderneming vanaf het begin rekening houdt
met de levenscyclus van het gebied – door bijvoorbeeld het toepassen van herbruikbare
en verhandelbare grondstoffen. In dit contract moeten de randvoorwaarden voor beheer
worden meegenomen. Daarnaast moeten afspraken gemaakt hoe het gebied na die 10 jaar
achterblijft. In die periode is namelijk nog geen sprake van vervangingsinvesteringen. Op
dat moment is ook de keuze voor de nalatenschap weer actueel – in principe is hiermee die
keuze 10 jaar uitgesteld.
Beheer door derden
‘Groene partners’ uit de stad kunnen worden betrokken bij het beheer. Allereerst kunnen
bewoners en scholen worden opgeroepen om kavels te adopteren – om dienst te doen als
(buurt)moestuinen, schooltuinen of stadslandbouw. Bij (organische) gebiedsontwikkeling
kan de verplichting worden meegegeven dat eigenaren – al dan niet in een VVE- of
corporatieconstructie – het beheer van hun omgeving zelf organiseren. Zo kunnen CAH
Vilentum, de camping en de jachthaven deels het beheer van het arboretum op zich
nemen. Het is ook denkbaar dat een nieuw op te richten stichting het beheer van het
arboretum op zich neemt. Ook marktpartijen kunnen kavels adopteren, een uitgelezen kans
voor kwekers, boomtelers en glastuinbouwers om het terrein te gebruiken als permanente
showroom voor hun innovaties.
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Materialen blijven in eigendom producenten
Alle in het gebied gebruikte materialen blijven in eigendom van de producenten of
ontwikkelaars. Alles is herbruikbaar, zowel de openbare ruimte als de gebouwen: het
Floriadeterrein is een ‘grondstoffenfabriek’. Deze aanpak sluit niet alleen aan bij de ambities
van de gemeente op het gebied van circulaire economie en ‘afvalloze stad’, maar ook bij
de ambitie van de Floriade om zoveel mogelijk herbruikbare materialen toe te passen.
Er ontstaan nieuwe verdienmodellen die uitgaan van de levenscyclus van de materialen,
producenten en ontwikkelaars hebben belang bij een goed beheer van deze materialen.
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11. Business case
De business case geeft antwoord op de vraag of de Floriade Almere 2022 een sluitend
financieel beeld kent. En dat is het geval. In deze fase is nog de nodige informatie
gebaseerd op aannames. Die aannames zijn getoetst op ervaringen en op onderzoek.
Daarbij kunnen sommige onderdelen van de business case beter onderbouwd worden
dan anderen. Dat wordt beter naar mate er meer wordt uitgewerkt en we dichter naar het
evenement komen. Voor deze fase is het van belang dat er een betrouwbaar financieel
kader ligt. Dit is ook door een onafhankelijke derde getoetst. Op basis hiervan kan enerzijds
opdracht worden verleend aan de op te richten bv en anderzijds kan er krediet worden
gevoteerd door de gemeenteraad om zaken als de terreininrichting ter hand te nemen. De
business case is daarmee een belangrijk sturingsinstrument.
De gemeenteraad van Almere heeft besloten dat bij het Masterplan een geactualiseerde
business case moet komen. Zo kan de gemeenteraad dit als een meerjarenbegroting volgen
en vanaf het begin toezien op de transparantie van de geldstromen.
Kansenstrategie
De wereldtentoonstelling wordt ingericht vanuit een kansenstrategie waarbij op dit
moment het Cascomodel is geborgd in de business case. Dit Cascomodel voorziet in een
goede en verantwoorde inrichting voor de wereldexpo waarbij de iconen van de Floriade
2022 zoals de boulevard, het arboretum en het grid worden aangelegd. Er wordt echter
ingezet om aanvullende inkomsten te halen uit vastgoedontwikkeling, sponsoring en/of
subsidies zodat extra elementen aan het terrein en het evenement toegevoegd kunnen
worden. Op deze wijze is het streven een opdracht aan de BV om minimaal het Basismodel
te realiseren.
De Floriade start niet vanuit een integrale grondexploitatie. De hardheid dat er binnen de
termijn van 10-12 jaar voldoende afzet gegenereerd wordt om op het Floriadeterrein de
investeringen terug te verdienen kan nu niet worden aangetoond. Dat is de realiteit van de
huidige marktomstandigheden. De ambities worden daarmee niet verlaten, maar de weg er
naar toe gaat vanuit het voorzichtigheidsprincipe. De basis is ingerekend, elke ontwikkeling
draagt bij aan de kwaliteit van het gebied en die van het evenement.
Ontwikkelingen
Drie jaar na het winnen van de Floriade zijn er grote stappen gezet. De normatieve
berekeningen zijn uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp waarbij de
kwaliteitsniveaus en de hoeveelheden concreet zijn benoemd. Op basis van dit ontwerp
kunnen terreininvesteringen veel beter worden geraamd. Maar ook de eisen die de
Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR) en de Internationale Organisatie voor Tuinbouw
Producenten (IOTP) aan de expo stellen hebben nu allemaal een plaats gekregen in het
ontwerp. Zo wordt er nu onder andere rekening gehouden met de realisatie van 10.000
m2 tentoonstellingsruimte, meerdere open en overdekte theaters en accommodaties voor
congressen > 400 participanten in tijdelijke vorm, indien de markt dit niet realiseert.

59

Vanuit diverse kanten is expertise geraadpleegd om een (financieel) degelijke business case
te kunnen presenteren. Begin 2015 is een sociaal-economische effectverkenning uitgevoerd
die uitspraken doet over diverse parameters van de business case. Ook hebben er vanuit
Almere diverse gesprekken plaatsgevonden met (direct) betrokkenen bij de Floriade
Venlo en de evaluatie vanuit Venlo heeft ons zicht gegeven op de realisatiecijfers aldaar.
Daarnaast zijn er kerncijfers en effecten van andere voorgaande Floriade’s bestudeerd en
zijn diverse statische bronnen geraadpleegd.
De business case
De keuze om niet vanuit een integrale grondexploitatie te starten, zorgt ervoor dat
ook geen rekening gehouden kon worden met het overnemen van een deel van de
terreininvestering. Deze diende om die reden van dekking te worden voorzien. Dat is onder
meer gelukt door aanvullende overheidsbijdragen en inkomsten van evenementgerelateerd
vastgoed.
In de onderstaande tabel is het totaalbeeld van de geactualiseerde business case
opgenomen.

Business case (bedragen x € 1.000 euro)
Kosten
Projectorganisatie

20.060

Communicatie en marketing

14.140

Terrein

26.850

Perkeren en mobiliteit

4.770

Evenementvoorzieningen

6.430

Stertfee NTR

3.680

The making of (incl. Floriade werkt)

4.000

Beheer en transformatie legacy

3.030

Financierring en indexering

7.290

Overig Onvoorzien
Totaal kosten

1.690
91.940

Opbrengsten
Netto inkomsten

33.740

Sponsoring en exploitatie derden

15.400

Parkeren en Mobiliteit
Overheidsbijdragen en subsidies
Indexering
Totaal opbrengsten
Saldo
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3.830
32.980
6.040
91.990
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Floriade mogelijk maken
De gemeenteraad van Almere heeft besloten om voor het organiseren van de Floriade
2022 een aparte onderneming in te richten op enige afstand van de gemeente. Daarbij
heeft zij gevraagd een model uit te werken op basis van een bv-structuur. Ten behoeve
van de business case leidt de financiële vertaling van de geadviseerde structuur tot een
projectorganisatie van € 20 miljoen.
Marketing en communicatie is een belangrijk instrument om de wereldexpo Floriade tot
een daverend succes te maken. Op welke wijze de boodschap van de expo vormgegeven
en verspreid wordt, wordt voor een groot deel bepaald door de technologische
ontwikkelingen in de komende jaren. Hoe vindt bijvoorbeeld de kaartverkoop anno
2022 plaats? Via internet, telefoon of toch gewoon aan de Floriadekassa op het
evenemententerrein? Vooralsnog baseren we onze verwachtingen op onze Floriadevoorgangers en gaan wij uit van € 14 miljoen kosten.
Floriade – de uitvoering
De Floriade 2022 is natuurlijk een succes als veel mensen het evenement bezoeken en
een geweldige dag hebben. Wij gaan er vanuit dat twee miljoen mensen uit binnen- en
buitenland de expo zullen bezichtigen alsook 125.000 (internationale) vakgenoten. Dit
aantal ligt op ongeveer hetzelfde niveau als de Floriade Venlo en gaat daarmee enigszins
in tegen het dalend verloop van bezoekersaantallen. Met de keuze voor een breder expo
perspectief wordt er echter een nieuwe doelgroep aangeboord die normaal niet naar
een ‘tuinbouwtentoonstelling’ zou komen. Ook de ligging in de noordvleugel van de
Randstad zorgt dat de expo voor veel Nederlanders relatief dichtbij is. De nabijheid van en
samenwerking met Amsterdam tot slot als toeristische topbestemming onder buitenlanders
zorgt voor een lagere drempel voor mogelijke buitenlandse bezoekers. Om deze redenen
wordt het bezoekersaantal van 2,1 miljoen reëel geacht.
Een deel van de bezoekers zal met een vrijkaartje het evenementterrein bezoeken. Op basis
van de sociaal-economische effectverkenning (1e kwartaal 2015) is de verwachting dat 90%
van de bezoekers een betalende bezoekers is. Zij zullen de Floriade bezoeken tegen een
tarief gemiddeld van € 23 dat een mix is van het volwassenen- en kindertarief.
Om het evenemententerrein goed bereikbaar te maken zullen conform de Almeerse
rekenmodellen 5.100 parkeerplekken voor auto’s en 150 parkeerplekken voor touringcars
gecreëerd moeten worden. Tevens zijn goede verbindingen tussen het stadscentrum
richting het Floriadeterrein essentieel omdat veel van de bezoekers de expo ook met het
openbaar vervoer bezoeken. In beide gevallen zal ook rekening gehouden worden met de
minder mobiele bezoekers.
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Overdracht evenemententerrein
De gemeente beheert het beoogde evenemententerrein en dat blijft ook zo totdat de
collectieve delen zoals dreven, fietspaden en bruggen op het terrein zijn gerealiseerd.
Vanaf het moment dat de feitelijke evenementontwikkeling start, draagt de gemeente
het beheer over aan de Floriade BV. Dit zal rond 2018 zijn. De bv is dan – tezamen met
deelnemers en ontwikkelende partijen – verantwoordelijk voor het evenemententerrein en
de bijbehorende voorzieningen. Als tegemoetkoming ontvangt de bv in deze periode het
gemeentelijke beheerbudget van de gemeente Almere voor betreffende gebied.
De totale beheerkosten van het Floriadeterrein in de periode 2015-2022 zijn becijferd op €4
miljoen, waarbij we er vanuit gaan dat de tuinbouwsector de helft van het beheer uitvoert
dan wel financieel voor zijn rekening neemt. Dit is vele malen hoger dan het budget dat de
bv van de gemeente overgedragen krijgt. Floriade BV krijgt de opdracht om de aanvullende
middelen zelf te organiseren.
Participanten
Naast participatie door de tuinbouwsector in het beheer van een deel van het
Floriadeterrein – bijvoorbeeld de kavels – gaan we er vanuit dat ook op andere
onderdelen (financiële) participatie plaatsvindt door bedrijven en burgers. Zo gaan we
uit van € 9 miljoen sponsorinkomsten, maar ook horecagelegenheden en winkels op het
evenemententerrein zullen een bijdrage leveren respectievelijk inkomsten genereren (€4,8
miljoen).
De gemeente Almere heeft de Floriade benoemd tot werkgelegenheidsproject. Het doel
is om tijdens het evenement 1.000 personen aan werk te helpen en 500 mensen na afloop
aan een baan. De verwachting is dat het evenement leidt tot ca. 500 arbeidsplaatsen voor
op dat moment uitkeringsgerechtigden. De Almeerse burger kan dus profiteren van een
tijdelijk hogere werkgelegenheid. Voor de gemeente Almere levert dit een besparing op
aan uitkeringen. De inzet van uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt
op het evenementterrein wordt als voordeel aan de evenementbegroting toegerekend
ter grootte van € 1,5 miljoen. Daarnaast is er nog voor € 1,5 miljoen sprake van overige
infrastructuurgebonden subsidies.
De totale participatie vanuit de publieke sector telt op tot € 30 miljoen (naast de hiervoor
genoemde € 3 miljoen). Zo heeft de gemeenteraad van Almere besloten € 10 miljoen bij
te dragen aan de Floriade en ook de provincie Flevoland stelt € 10 miljoen beschikbaar.
Daarnaast heeft het rijk, per brief van het Ministerie van Economische Zaken, een
overheidsbijdrage van minimaal € 5 miljoen en maximaal € 10 miljoen toegezegd. Ook
is Almere met Amsterdam in gesprek over een bijdrage en wordt met de tuinbouwsector
een aanvraag voor Europese subsidiëring ingediend. Het financiële effect hiervan is in
de businesscase voorzichtig ingeraamd op € 2,5 miljoen. Door de wereldtentoonstelling
Floriade zullen diverse bedrijven en voorzieningen die gerelateerd zijn aan het evenement
zich op of rond het terrein vestigen. Deze bijdrage van het gemeentelijk grondbedrijf wordt
ingeschat op € 2,5 miljoen.
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Kansen en risico’s
Ondanks dat de inschattingen zo goed mogelijk zijn gemaakt, blijven er altijd zaken die
zich moeilijk laten voorspellen. De business case is nu eenmaal voor een deel gestoeld op
aannames waarbij afwijkingen hierop soms een groot financieel effect hebben. Bijvoorbeeld
mee- of tegenvallende bezoekersaantallen, sponsorbijdragen of het afschaffen van het
verlaagde btw-tarief. Om die reden zijn er voor diverse grootheden kansen en risico’s
benoemd waarvoor in totaal € 7 miljoen is opgenomen als risicoreservering.
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12. Organisatiemodel
De gemeenteraad van Almere heeft in januari 2015 besloten om voor de organisatie
van de Floriade een onderneming in te richten op enige afstand van de gemeente.
Omdat de gemeente zelf niet de vaardigheden heeft voor het organiseren van een
wereldtentoonstelling is een ‘groeimodel’ uitgewerkt op basis van een bv-structuur die
zo snel mogelijk zal starten met de organisatie van het evenement. De keuze voor een
Floriade BV heeft te maken met de vereiste bedrijfsmatige aanpak, de slagvaardigheid
en de mogelijkheid tot groei en risicodragende participatie door derden. Voorts
heeft de gemeenteraad verzocht te onderzoeken in hoeverre het beter is mogelijke
vastgoedactiviteiten niet in deze bv onder te brengen, maar bij een separate rechtspersoon.
De relatie tussen de gemeente en de Floriade BV
De gemeente en de Floriade BV opereren vanuit een gezamenlijke opgave met een gedeeld
eigenaarschap. Essentieel hierbij is dat de Floriade BV de inhoudelijke doelstellingen en
ambities realiseert bij minimale risico’s voor de gemeente, die maximaal beheersbaar zijn.
Dit betekent een bv met duidelijk omschreven verantwoordelijkheden, maar ook een bv
met voldoende ruimte om die verantwoordelijkheden uit te voeren! Dat vraag om een goed
besef van het natuurlijke spanningsveld tussen gemeente en Floriade BV. De gemeente zet
de organisatie van de Floriade op afstand, maar wil tegelijkertijd grip houden. Het hanteren
van dit spanningsveld vraagt om een glashelder sturingsmodel met duidelijk omschreven
rollen, verantwoordelijkheden en sturingsrelaties in de verhouding tussen gemeente en
Floriade BV. En daarnaast om onderkenning van de complexiteit. Het is essentieel dat
de gemeente en de Floriade BV zich beiden als eigenaar van de Floriade zien, er moet
geen wij-zijsituatie ontstaan. In die zin zijn ‘zachte eigenschappen’ van directieleden, de
Raad van Commissarissen en de gemeentelijke gesprekspartner net zo belangrijk als het
organisatiemodel zelf.
Actuele beelden
In het bidboek is uitgegaan van een Floriade BV die het evenement organiseert. Het
verkenningsrapport van Cees Veerman verbreedt dat naar het drieluik ‘The making of’, het
evenement en de gebiedsontwikkeling. De gemeenteraad ondersteunt de gedachte om
het evenement zo veel mogelijk te koppelen aan de blijvende betekenis voor de stad. Het
bereiken van het eindbeeld (een gezonde groene stadswijk) is echter afhankelijk van de
marktsituatie. Daarom is voor een ‘groeimodel’ gekozen. De bv-structuur maakt het immers
mogelijk dat de participatie in de loop van de tijd groeit. In feite is het groeimodel een
vertaling van de kansenstrategie: starten met het evenement en als zich kansen voordoen
meerwaarde creëren in het gebied voor het evenement en de gebiedsontwikkeling. Gezien
de huidige marktomstandigheden en op basis van een eerste marktverkenning richt de
gebiedsontwikkeling zich naar verwachting in eerste instantie op (vastgoed)ontwikkelingen
die in directe relatie tot het evenement staan. Dit zijn bijvoorbeeld de innovatiewerkplaats
van de provincie, de Groene Campus, het entreegebouw en bedrijvigheid aan de A6. Het
organisatiemodel richt zich als gevolg hiervan in beginsel alleen op het evenement en niet
de hele ‘The making of’.
De Floriade BV krijgt de opdracht om in samenspraak met de gemeente de potenties
voor vastgoedontwikkeling te verkennen en in 2016 of later een voorstel te doen voor
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de organisatiestructuur die daar het beste bij past. Een belangrijk voordeel van een bvstructuur is dat participatie door de markt mogelijk is en dat deze in de loop van de tijd kan
groeien en transformeren, met inbegrip van meerdere juridische entiteiten (bijvoorbeeld
als marktpartijen zich aandienen voor gebiedsontwikkeling). Daarnaast zijn aandelen of
participaties van een bv niet vrij overdraagbaar en is er voor participanten – en dus ook de
gemeente – sprake van begrensde aansprakelijkheid c.q. financiële risico’s.
Nadere verkenning organisatiemodel
Enkele deskundige partijen hebben op verzoek een nadere visie gegeven op de het
organisatiemodel. Vertrekpunt daarbij waren de kaders van de Nederlandse Tuinbouwraad,
het rapport van Veerman, het raadsbesluit van 15 januari jongstleden met bijbehorende
raadsmoties en de second opinion van adviesbureau AT Osborne (bijlage bij raadsbesluit 15
januari). Deze partijen omarmen de conclusies van de commissie Veerman, maar adviseren
een ‘knip’ aan te brengen tussen enerzijds ‘The making of’ en het evenement en
anderzijds de gebiedsontwikkeling vanwege de geschetste marktomstandigheden. De
mate en het tempo waarin de gebiedsontwikkeling zal plaatsvinden is op dit moment
niet te voorspellen. Zij achten het raadzaam de verschillende fases – ‘The making of’, het
evenement en de gebiedsontwikkeling – bij verschillende entiteiten onder te brengen,
eventueel onder één holding en daarvoor een groeimodel te hanteren.
Vooralsnog is echter het voorstel om ‘The making of’ - voor zover benodigd voor het
evenement- en het evenement zelf in de Floriade BV onder te brengen. De Floriade BV
zal bijvoorbeeld congressen en evenementen organiseren uit oogpunt van marketing en
als opstap naar de Floriade zelf. De gemeente neemt van ‘The making of’ onder andere de
internationale agenda en de beweging in de stad voor haar rekening.
Kader, sturingsmechanismen en bevoegdheden
Het organisatievraagstuk betreft de wijze waarop de inrichting van de Floriade BV op
zodanige wijze vorm krijgt dat de gemeente vanuit haar belang optimaal kan sturen op
doelstellingen, kansen en risico’s en indien nodig de Floriade BV tijdig ter verantwoording
kan roepen. Dit gaat over kaders, sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden.
En meer specifiek over organen, bevoegdheden, taak- en rolverdelingen, deskundigheid,
competenties.
De Floriade BV:
•
is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het evenement Floriade 2022,
inclusief delen van ‘The making of’;
•
krijgt tijdelijk de beschikking over de noodzakelijke gronden;
•
dient als commerciële partij zorg te dragen voor een financieel gezonde
bedrijfsvoering en staat op enige afstand van de politiek;
•
heeft een directie met een Raad van Commissarissen die beiden bestaan uit
deskundigen op verschillende vakgebieden;
•
kan verschillende soorten aandelen uitgeven om daarmee financiële kracht te
verwerven en te behouden zonder in de bedrijfsvoering volledig afhankelijk te zijn van
aandeelhouders;
•
moet kunnen groeien in kwaliteit en kwantiteit. Bij aanvang zullen vooral publieke
partijen deelnemen met gaandeweg meer private (rechts)personen, waarbij (ook) het
aandelenkapitaal moet kunnen groeien. Dit geeft kans op realisatie van een hoger
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•

Ambitiemodel;
heeft gereguleerde handelingsvrijheid: bij grote investeringen alsmede investeringen
met een impact voor de gebiedsontwikkeling is voortijdige instemming vereist (een
en ander met verantwoordingsplicht achteraf). Zo is het van belang dat de gemeente
sturende invloed heeft op de verrichtte en nog te verrichten investeringen in het
Floriadegebied.

Om sturing te kunnen te geven binnen deze kaders heeft de gemeente vier
sturingsmechanismen tot haar beschikking.
•
Publiekrechtelijk (ruimtelijke ordening)
•
Privaatrechtelijk (grondeigenaar)
•
Vennootschapsrechtelijk (aandeelhouder)
•
Vermogensrechtelijk (financiering namens de gemeente)
De publiek-, privaat- en vermogensrechtelijke sturingsmechanismen zijn des gemeente.
Voor het vennootschapsrechtelijke sturingsmechanisme geldt dat de Floriade BV een
reguliere bv-structuur heeft met de volgende organen en bijbehorende bevoegdheden.
Directie
•
Directieleden (financieel-, evenement- en tuinbouwprofiel);
•
In het managementteam moet de kennis en het netwerk van de tuinbouw sector stevig
verankerd zijn;
•
Belast met het besturen van de vennootschap;
•
Vertegenwoordiging op basis van twee handtekeningen;
•
Goedkeuring Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voor specifieke
rechtshandelingen;
•
Directie handelt binnen het door de AVA goedgekeurd jaarplan, waarin ondermeer de
budgetten zijn opgenomen.
•
Directie informeert halfjaarlijks de raad en ieder kwartaal het college van B en W over
de voortgang van het jaarplan en de begroting.
Aandeelhouders
•
Vaststellen jaarplan, meerjarenprogramma en –begroting;
•
Al dan niet geven van goedkeuring aan specifieke rechtshandelingen/majeure
beslissingen;
•
Goedkeuring jaarrekening;
•
Benoeming, ontslag, decharge directie.
Raad van Commissarissen
•
Toezicht houden op beleid van de directie en de algemene gang van zaken;
•
Staat de directie met raad terzijde;
De invulling van de wijze waarop de gemeente en andere stakeholders (zoals bijvoorbeeld
de NTR en provincie, het bedrijfsleven, de Vrienden Van de Floriade, de Jeugdfloriade, de
OVSA en anderen) vertegenwoordigd zijn in en verbonden aan de Floriade BV wordt met
de partners ‘op maat’ uitgewerkt tijdens de fase van ‘in oprichting’ en wordt vastgelegd in
de oprichtingsakte en onderliggende statuten en overeenkomsten.
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BV in oprichting
Om tot oprichting van de Floriade BV te komen, zullen de gemeente en de bv in oprichting
gezamenlijk een aantal handelingen en activiteiten moeten verrichten. Ervaringen uit
voorgaande Floriades leert dat de chemie en synergie tussen personen binnen een
Floriade-organisatie enerzijds en tussen de Floriade-organisatie, de gemeente en andere
stakeholders anderzijds van cruciaal belang is voor het welslagen. De organisatiestructuur
en -cultuur moeten elkaar ondersteunen en versterken. Om die reden is het van belang
dat er tussen sleutelfiguren van de bv, zoals de directie en de voorzitter van de RvC en met
de sleutelfiguren van de gemeente en de AVA sprake is van een zekere chemie. Vanwege
het gedeeld eigenaarschap is het van belang dat zij in samenspraak met de gemeente
ook de opdracht voor de Floriade BV formuleren. Zowel in de aanloopfase als gedurende
de exploitatie van de Floriade BV is het van belang dat de bv een volwaardige en directe
gesprekspartner heeft aan gemeentezijde, bijvoorbeeld via een programmateam bestaande
uit verschillende vakdisciplines.
Scope van de Floriade BV: het startmodel
Het organisatiemodel richt zich in de startfase zoals eerder aangegeven vooral op het
evenement Floriade 2022 en onderdelen van ‘The making of’. Een basisuitgangspunt
is dat de Floriade BV in beginsel bevoegd en verantwoordelijk is voor producten en
werkzaamheden die gekoppeld zijn aan het evenement en ‘The making of’. Deze
‘evenement-bv’ richt zich dus in eerste aanleg primair op het organiseren, exploiteren en
promoten van het evenement. Zij contracteert bedrijven, evenementen en organiseert
congressen. Wat betreft de vastgoedontwikkeling betekent dit dat de Floriade BV (net
als in Venlo) de beschikking krijgt over het Floriadeterrein (via huur of bruikleen) en
zorg draagt voor de tijdelijke vastgoedontwikkeling die onderdeel is van het evenement,
zoals de landenpaviljoens. De door de bv i.o. samen met de gemeente op te stellen
samenwerkingsovereenkomst zal onder andere afspraken bevatten over het gebruik
van de gronden. De gemeente draagt in deze startfase zorg voor de permanente
vastgoedontwikkeling en de casco-terreininrichting. De gemeente heeft daarmee haar
een publiek- en privaatrechtelijke rol bij permanente vastgoedontwikkeling die mogelijk
ook van invloed zal zijn op de gebiedsontwikkeling na de Floriade (de Floriade BV heeft
daarbij eventueel een faciliterende rol of makelaarsfunctie). In het geval van permanente
vastgoedontwikkeling treedt de Floriade BV in overleg met de gemeente om dit zakelijk
vorm te geven. Voor onderdelen van de terreininrichting zijn indien wenselijk andere
afspraken mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het arboretum. Dit wordt ondergebracht bij
de Floriade BV omdat dit een hoofdattractie is van het evenement. De Floriade BV zal
bijvoorbeeld met de tuinbouwsector een innovatieve en toonaangevende invulling van het
arboretum voorbereiden.
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Dit organisatiemodel is helder en kansgericht en geeft maximale transparantie op de
geldstromen. Tegelijkertijd kent het de benodigde flexibiliteit.
In beeld ziet dit er als volgt uit:

Scope van de Floriade BV: groeimodel
Het groeimodel kan in de loop van de tijd transformeren naar een organisatiemodel
waarin ook vastgoedontwikkeling of gebiedsontwikkeling een plek heeft. Het biedt
met andere woorden ruimte om marktparticipatie gedurende de rit vorm te geven.
Het binnenhalen van risicodragende partijen is een expliciete opdracht aan de Floriade
BV. De marktbelangstelling van grote vastgoedpartijen zal zich op basis van een eerste
consultatie naar verwachting later in tijd manifesteren. Er is voor marktpartijen op dit
moment nog geen zeker en concreet perspectief op toekomstige baten. Wat betreft
de vastgoedontwikkeling is het daarom nu nog te vroeg voor richtinggevende keuzes
in het organisatiemodel. De gemeente is hier voorlopig alleen aan zet. Dit betekent
dat vanuit het besef dat een heldere scheiding in risico’s en verantwoordelijkheden
belangrijk is, alsdan een keuze zal worden gemaakt voor het wel of niet onderbrengen
van vastgoedontwikkeling in de Floriade BV of in een aparte entiteit. De ‘evenement-bv’ is
alsdan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het evenement.
En een separate onderneming (mogelijk ook een bv) is dan verantwoordelijk voor de
vastgoedontwikkeling en infrastructuur op het evenemententerrein. Dit gebeurt enkel in
het geval van substantiële risicodragende participatie door marktpartijen.
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Stakeholders
Tijdens de oprichtingsfase van de Floriade BV zullen door de gemeente, de bv i.o. en
betrokken partijen nadere afspraken worden gemaakt over op welke wijze belangrijke
stakeholders worden opgenomen in de organisatiestructuur. Het gaat hierbij om overheden
(provincie Flevoland, het rijk en Amsterdam) en specifieke stakeholders zoals de NTR,
Stichting Vrienden van de Floriade, de Stichting JeugdFloriade, de Ondernemersvereniging
Stadscentrum Almere en de bewoners van de stad.
De exacte invulling van de verbondenheid aan de Floriade BV is mede afhankelijk van de
wensen van stakeholders en partijen. Zij zullen hierover worden benaderd om daar op maat
de meest optimale invulling aan te kunnen geven.
Met het nieuwe provinciebestuur wordt verkend, op welke wijze de provincie wordt
opgenomen in het organisatiemodel van de Floriade. In alle eerdere Floriades was de
provincie financier, samenwerkende partner en aandeelhouder.
De kennis en kunde uit de tuinbouwsector wordt verankerd in de Floriade BV. Daartoe
wordt een sleutelpersoon uit de tuinbouwsector (‘gepokt en gemazeld’) tot lid van de
directie van de Floriade BV benoemd, waarmee richting kan worden gegeven aan de
borging van de belangen van de tuinbouwsector alsmede de inhoud van de Floriade. Bij de
selectie van deze directeur heeft de NTR een adviserende stem.
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13. Planning
In het masterplan zijn de kaders voor de Floriade – wereldtentoonstelling en
gebiedsontwikkeling– vastgesteld. De besluitvorming hierover is het startsein voor
uitwerking en realisatie. Een heldere en scherpe planning is daarbij onmisbaar – het toont
alle activiteiten die leiden tot een prachtige Floriade en een kansrijke gebiedsontwikkeling.
De volledige planning staat in de bijlage, de belangrijkste momenten zijn hieronder
beschreven.
Oprichting Floriade BV – Vanaf tweede helft 2015
De Floriade BV heeft de formele taak om de wereldtentoonstelling werkelijkheid
te maken. Het is daarbij van belang dat keuzes ten behoeve van het evenement de
gebiedsontwikkeling ondersteunen – en andersom. Besluiten kunnen dan ook alleen met
instemming van de gemeente worden gemaakt. De officiële oprichting van de bv is begin
2016.
Verkavelings- en inrichtingsplan – Tweede helft 2015
De gemeente stelt een verkavelingsplan op met de definitieve locatie van wegen, paden
en kavels, van het carré/boulevard en het groen. Daarnaast worden de randvoorwaarden
voor kavelontwikkeling – kavelpaspoorten en performance guidelines – nader uitgewerkt.
Het verkavelingsplan wordt op termijn uitgewerkt in een inrichtingsplan waarin tot in detail
inrichtingselementen een plek krijgen.
Civieltechnische werkzaamheden
De gemeente doet de civieltechnische uitvoering, zoals het aanbrengen van zand, het
zettingsproces, de aanleg van kabels en leidingen en bouwwegen. Dit neemt ongeveer drie
jaar in beslag. In deze periode wordt bepaald welke bomen behouden blijven. Het is de
bedoeling om nieuwe bomen uiterlijk vijf jaar voor de opening van de Floriade te planten
zodat ze tijdens het evenement tot wasdom zijn gekomen.
Terreininrichting – 2019
Na het zettingsproces en het bouwrijp maken wordt gestart met de terreininrichting. De
contouren van de Floriade worden dan zichtbaar: het aangeplante groen en de bouw van
landenpaviljoens. Voor de terreininrichting is drie jaar ingepland.
A6 – 2017-2020
In 2017 start Rijkswaterstaat met de verbreding van de A6. Op het Floriadeterrein komt ten
noorden van de snelweg een talud beschikbaar voor bebouwing.
Vastgoed – Vanaf 2018
Na 2018 ligt het zwaartepunt voor de realisatie van vastgoed, zoals de innovatiewerkplaats,
de kas en de overdekte expositieruimte.
Juridisch en planologisch kader
Het bestemmingsplan wordt in de loop van 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd – in
de vorm van een omgevingsplan. De bijbehorende milieueffectrapportage is reeds gestart.
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Het omgevingsplan is de juridische basis voor eventuele grondverwervingen en maakt de
daadwerkelijke realisatie en de gebiedsontwikkeling mogelijk.
Bestuurlijke besluitvorming na het masterplan
Na vaststelling van het masterplan voert de raad haar regiefunctie uit op de volgende
momenten.
•
Uiterlijk 31 oktober 2015 wordt een raadsbesluit genomen over (her-) locatie of een
onteigening van de camping.
•
Najaar 2015: vaststellen van het Omgevingsplan Floriadegebied.
•
Vanaf 2016: halfjaarlijkse voortgangsrapportages (financieel en inhoudelijk).
•
Voorjaar 2016: samenwerkingsovereenkomst met de Floriade BV op basis van een
onderliggend ondernemingsplan.
•
Medio 2018: een integrale evaluatie en eventuele revisie van het masterplan.
•
Jaarlijks: kennis nemen van het collegebesluit over de jaarplannen van de BV.
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1-dec-18

18-jun-15

Masterplan in de Raad juni 2015

AZP

Floriade paviljoen

actualisatie Masterplan in de Raad

uitvoering A6 t.h.v. Weerwater

ophoging, zettingstijd, bouwrijpmaken op niveau Basismodel
en kabels & leidingen hoofdstructuur

parkeerterreinen

inrichting openbare ruimte en mogelijke upgrade naar
niveau Plus- of Ambitiemodel
boulevard zuid

commerciële zone

brug boulevard oostkant, afstemming werkterrein RWS

zettingstijd

'lange brug' Lumiérepark - Weerwatereiland

voorbereiding transformatie Floriade naar Stadswijk

mogelijke start transformatie

voorbereiding
evenement
opening Floriade

bouw grote gebouwen

Almere Zuidoever Weerwater, samenvatting planning. Peildatum 1 april 2015
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Start
Gereed
2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw

1-jun-18

Ondernemingsplan in Raad van begin 2016

1-sep-14

1-feb-16

Masterplan Growing Green
Masterplan
actualisatie Masterplan
Ondernemingsplan Floriade organisatie
18-jun-15
Ondernemingsplan

Inrichtingsplan

Wvg

1-jul-16

SPvE en inrichtingsplan
Opstellen inrichtingsplan

1-okt-21

Omgevingsplan
OWN

18-jun-15

V

1-jun-16

1-okt-15

1-feb-16

1-jun-15

1-nov-13

1-feb-22

aanbesteding A6

1-jun-13

1-aug-14

1-okt-18

1-mrt-22

1-sep-16

1-okt-19

1-jul-16

1-mrt-22

1-jan-20

1-mei-19

1-jul-16

MP II

1-jun-13

Juridisch planologisch kader
Wet voorkeursrecht gemeenten
Voorbereidingsbesluit
Omgevingsplan Alm.Centrum W'water
Bestemmingsplan onderl.wegennet

1-feb-17
1-mei-20

1-okt-19

Rijkswaterstaat, verbreding A6 / W.water
2-mrt-15
aanbesteding
1-feb-17
uitvoering verbreding / verlaging A6
1-feb-17
uitvoering commerciële zone

1-aug-20

1-mei-19

15-aug-15

1-sep-16

18-jun-15

1-nov-18

1-apr-17

1-mei-20

1-nov-15

1-mei-17

1-mei-19

1-nov-16

1-nov-16

Civieltechnische voorbereiding Floriade
assenzoneringsplan (AZP)
grond- en waterwerk hoofdstructuur
brug in boulevard oost
matenplan II
inrichting openbare ruimte
boulevard zuid van de A6
parkeerterreinen 1 en 2

1-mei-15

15-aug-15

Projecten rond de Zuidoever
Lange brug onderdeel Rondje W'water
Floriade Paviljoen (vml duikschool)
De Floriade
bouw congreshal, kassencomplex
inrichting evenenmentterrein
opening tentoonstelling
Gebiedsontwikkeling
voorbereiding transformatie Stadswijk
Almere-Floriadeterrein
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14. Omgevingsplan
De Floriade en de gebiedsontwikkeling tot duurzame stadswijk zijn onderdeel van Almere
Centrum Weerwater – dit gebied omvat verder de deelgebieden ‘kasteellocatie en
omgeving’, ‘De Steiger Noord en Zuid’, ‘De Schakel Noord en Zuid’ en ‘rijksweg A6’. Het 500
hectare grote ontwikkelingsgebied Almere Centrum Weerwater moet volgens de Concept
Structuurvisie Almere 2.0 uitgroeien tot ‘een bijzonder centrumgebied met een mix aan
functies die bijdragen aan de regionale betekenis van de stad’.
De ontwikkeling van het gebied vindt niet plaats volgens een vooraf vastgesteld
blauwdrukplan. De gebiedsontwikkeling gaat uit van projecten en initiatieven die de
totstandkoming van Almere Centrum Weerwater in een stroomversnelling kunnen brengen
– De Floriade is zo’n project. Een dergelijke organische aanpak houdt in dat op voorhand
niet duidelijk is op welke manier de uitvoering de komende twintig jaar plaatsvindt. Een
‘normaal’ bestemmingsplan biedt dan ook onvoldoende mogelijkheden voor een juridischplanologische borging. Almere Centrum Weerwater is daarom aangemeld voor de Crisisen herstelwet.
In de Crisis- en herstelwet is Almere Centrum Weerwater aangewezen als
‘ontwikkelingsgebied’. Dit betekent dat de gemeente een bestemmingsplan moet
vaststellen dat gericht is op ‘de optimalisering van de milieugebruiksruimte in het
ontwikkelingsgebied’. Er wordt vanwege gewijzigde wet- en regelgeving geen apart
gebiedsontwikkelingsplan gemaakt – in plaats daarvan moet onderzocht worden
of maatregelen, projecten of werken nodig zijn om de milieugebruiksruimte te
optimaliseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderzoeken die in het kader van
het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater uitgevoerd worden. In de toelichting
van het bestemmingsplan moet worden aangegeven of maatregelen nodig zijn – zo ja,
dan moeten deze worden vastgesteld in de regels van het bestemmingsplan of in het
exploitatieplan.
Almere Centrum Weerwater is in het kader van de Crisis- en herstelwet ook aangewezen
als ‘innovatief experiment’. Hierdoor kan de gemeente experimenteren met een bredere
reikwijdte van het bestemmingsplan. Oftewel: het bestemmingsplan krijgt, inspelend op de
nieuwe Omgevingswet, het karakter van een omgevingsplan.
De deelgebieden in Almere Centrum Weerwater hebben geen directe onderlinge relaties
(ruimtelijk-functioneel en financieel) en de afzonderlijke gebiedsontwikkelingen verkeren
in verschillende fases. Daarom worden er meerdere omgevingsplannen opgesteld. Als
eerste is het Floriadeterrein aan de beurt. In dit omgevingsplan wordt de optimalisering van
de milieugebruiksruimte in het gehele ontwikkelingsgebied Almere Centrum Weerwater
meegenomen. Vanwege het speciale karakter en omdat het om een deelgebied van een
groter ontwikkelingsgebied gaat, is de naam van het omgevingsplan: ‘Chw omgevingsplan
Almere Centrum Weerwater – Floriade’.
Voor het nieuwe omgevingsplan moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld
omdat er in dit plan kaders worden gesteld voor activiteiten die zijn genoemd in het Besluit
milieueffectrapportage. In het MER worden drie situaties onderzocht: het evenement, de
gebiedsontwikkeling Floriade 2030 en de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater
2030. Het MER wordt gebruikt voor zowel het omgevingsplan voor de Floriade en
omgeving als voor de omgevingsplannen voor de overige deelgebieden.
73

15. Opdracht aan de Floriade BV
Op basis van het masterplan zal met de aanstelling van de directie en de beoogd voorzitter
van de Raad van Commissarissen een bv. i.o. (in oprichting) worden ingesteld. In de
oprichtingsfase zal de opdracht aan de Floriade BV definitief worden geformuleerd en
vastgelegd in de statuten en samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst(en). Daarin
worden in ieder geval de organisatie van het evenement als hoofdopdracht vastgesteld en
de verhoudingen met stakeholders en aandeelhouders geregeld.
De volgende kaders worden in ieder geval meegegeven aan de Floriade BV i.o.:
Missie en inhoudelijke focus
1. Als missie voor het evenement geldt: de wereldtentoonstelling ‘Floriade 2022 Growing
Green Cities’ verbindt de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouw met de stad.
Kennis, producten en technologieën uit de tuinbouwsector zijn nodig om stedelijke
vraagstukken op het gebied van voedsel, water, energie en gezondheid van passende
antwoorden te voorzien. Het internationale voedselvraagstuk, toch de kerntaak van
de Nederlandse tuinbouw en een urgente opgave voor talloze miljoenensteden, staat
centraal. De Floriade is een laboratorium en een beleving ineen waar de pracht en
kracht van bomen, bloemen en planten centraal staan.
2. De focus ligt op een land- en tuinbouwexpositie in de context van stad en water. De
hoofdthema’s zijn Feeding, Greening, Healthying en Energizing the city, waarbij Feeding
centraal staat.
3. Het motto dat aan de bv wordt meegegeven luidt: GO GREENER
Ruimtelijke hoofdstructuur en ontwikkelstrategie
4. Het ruimtelijk Cascomodel vormt het uitgangspunt voor de investeringen van de
gemeente. De Floriade BV krijgt de opdracht om inkomsten te genereren om het
Basismodel te realiseren en dit te mogelijk te maken via het initiëren van vastgoed
ontwikkelingen, sponsoring, subsidies.
Bij gunstige omstandigheden komen elementen uit het Ambitiemodel in beeld.
5. Het beheren en exploiteren van het Floriadeterrein tot en met 2022, nadat de
gemeente het heeft overgedragen.
6. Het samen met partners beheren van het Floriadeterrein (arboretum, kavels en paden)
structureel borgen. Hiervoor doet de Floriade BV uiterlijk 2020 een voorstel.
‘The making of’
7. Werving en programmering van internationale zakelijke bijeenkomsten en congressen
en het stimuleren van de kansen voor business to business.
8. Internationale promotie van de Floriade
9. Het organiseren van internationale uitvragen aan landen, steden, ngo’s en bedrijven
ten behoeve van manifestaties op de Floriade.
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Organisatie van het evenement Floriade
10. Bij het realiseren en exploiteren van het evenement rekening te houden met de
gemeentelijke kaders voor participatie.
11. Het opstellen van een jaarlijks marketing- en sponsorplan.
12. Verantwoordelijk zijn voor de tijdelijke vastgoedontwikkeling en het vastgoedbeheer
als onderdeel van het evenement.
13. Het voeren van een actief risicomanagement.
14. Verdere uitwerking van korting- of spaaracties voor Almeerders.
15. Toepassing van de performance guidelines.
Economische en maatschappelijke spin-off
16. Zorgdragen voor een substantiële versterking van het profiel voor Almere rondom de
circulaire en biobased economie. Dit houdt in dat de totale Floriade tenminste voor
50 procent is ontwikkeld uit regionaal herwonnen grondstoffen en materialen. Hierbij
moet gestreefd worden naar een zo hoog mogelijk percentage. De Floriade moet een
voorbeeld zijn van een circulaire economie en afvalloze stad.
17. Daar waar mogelijk (in relatie tot aanbestedingsregelgeving en ‘economisch meest
voordelig’) worden werkzaamheden voor de Floriade (voor en tijdens) zoveel mogelijk
gegund aan het regionale bedrijfsleven.
18. ‘The making of’ van de Floriade en het evenement te benutten als
werkgelegenheidsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
19. Jaarlijks monitoren en rapporteren over de lokale, sociale en economische effecten die
de Floriade oplevert.
20. Het bevorderen van blijvende zakelijke ontwikkelingen op het gebied van
economische- en kennisinfrastructuur.
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