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Samen op weg naar
de groene stad van
de toekomst!
We hebben nog een jaar te gaan tot
Floriade Expo 2022 de deuren opent
voor het grote publiek. 
Almere
bereidt zich als gaststad van
Floriade voor om zich te presenteren als groene stad van de toekomst. De wereldtentoonstelling
versnelt voor Almere diverse ontwikkelingen. Daarvan is nu al een
aantal te zien. Een van de direct
zichtbare resultaten is station
Almere Centrum dat versneld een
duurzame make-over krijgt. Het
stationsgebied wordt een g
 roene
oase en ook de andere pleinen
in het centrumgebied worden
groener en aantrekkelijker ge
maakt. De Esplanade bereidt zich

voor als vertreklocatie voor de
boot naar het Floriadepark.
Ook Almeerders tonen initiatieven
voor hun groene en gezonde stad.
Zij maken plannen en laten die zien
voor een Floriade Parade kickstart,
de Groene Buur vergroent de wijken
en zowel junioren als volwassenen
worden op een podium gezet voor
hun initiatief voor de groene stad van
de toekomst. Zij ontvangen daarvoor een groene speld of groene
medaille.

Hortus gerealiseerd en kunnen
Almeerders blijvend genieten van
de levende bomen- en plantenbibliotheek, de circulaire bruggen,
het vernieuwde Rondje Weerwater
en de Flevo Campus. En honderden
Almeerders hebben via het Floriade
Werkbedrijf met een baan weer
perspectief gekregen. Het is een
greep uit de vele activiteiten waar in
de stad aan wordt gewerkt in voorbereiding op Floriade en daarna.
In deze special leest u er nog veel
meer over.

Floriadeterrein

Flevocampus

Als in oktober de laatste gasten
van Floriade Expo 2022 zijn vertrokken, wordt de groene stadswijk

Weerwaterbrug

Station Almere Centrum

Special april 2021

Stadhuispromenade

Kunstpaviljoen
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Groene Buren gaan voor
groen, groen, groen
Het kan veel groener in Almere.
Dat is het uitgangspunt van de
Groene Buren. Niet alleen door
het behouden van groen in de
straat, maar juist ook door meer
groen in de tuinen. Meer groen
zorgt voor meer voeding voor insecten en b
 ijen, zorgt voor minder
wateroverlast en het is echt waar,
groen in je omgeving maakt gelukkiger.

Bewoners in Poort hebben voor dit insectenhotel zelf leemzand geregeld waar enkele soorten bijen dankbaar gebruik van gaan maken.

Vlinders en bijen zijn
meer dan welkom!
Almere is binnenkort 15 insecten
hotels rijker. Het eerste exemplaar is onlangs neergezet in
Poort, op het moment dat de
eerste insecten uit hun winter
slaap kwamen. De krokussen die
vorig jaar samen met andere bollen (2000 stuks) in de grond zijn
gestopt, staan al volop in bloei. De
eerste hommels kunnen daar na
de lange winter volop stuifmeel
vinden.
Om meer insecten te lokken,
worden de insectenhotels door
heel Almere geplaatst. De hotels

zijn gevuld met holle stengels en
houtblokken met gaten, waarin insecten hun eitjes kunnen leggen.
De hotels zien er niet allemaal
hetzelfde uit, maar daar merken
de insecten niet veel van. Het
betreft een initiatief vanuit Floriade
Parade, gemeente Almere. Landschapsbeheer Flevoland is samen
met Groen & Meer de leverancier
van de hotels.
Waarom een insectenhotel?
Door de manier van bouwen zijn er
in ons land steeds minder goede
nestplaatsen voor allerlei insecten,

Al honderden
Almeerders
dragen een
Groene speld
Al meer dan 700 Groene speld
dragers stonden op het podium
voor hun Groene & Gezonde bijdrage aan Almere. Bewoners en
de gemeente werken zo samen
aan de groene stad van de toekomst. Afgelopen jaar is er vooral
digitaal contact geweest en inmiddels staan er ook alweer veel genomineerde Almeerders klaar om
hun Groene speld te ontvangen.
Zodra het kan, komt er weer een
feestelijke spelduitreiking.
De initiatieven van Groene spelddragers zijn divers. Van sieraden
maken van afval, energiezuinig
ondernemen tot het begeleiden van
een tiny forest. Het gebeurt allemaal in Almere. Benieuwd naar meer
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initiatieven check dan de website
www.groenengezond.almere.nl
Binnenkort is het mogelijk een
aantal van deze Groene speld
dragers te ontmoeten in de stad en
bij Floriade Preview. Via spandoeken
bij bouwlocaties kan iedereen
kennismaken met de verschillende
spelddragers. Kijk naar ze uit!

De 65 Groene Buren in Almere zetten
zich ieder op haar of zijn eigen manier in om een groene beweging
door de stad te laten ontstaan. Ze
zijn actief in hun eigen wijk. Bijvoorbeeld door een stekjestafel in
de tuin te zetten, door in de buurt
boomtuintjes aan te leggen, door
buren te helpen bij het aanleggen
van een geveltuin, door het maken van insectenhotels of advies te

Groene Buren zetten Almere
in bloei
Van 16 april – 16 juli wordt in
elf wijken door hen de actie ‘Zet
Almere in Bloei, Tegel eruit, plant
erin’ gehouden. Bent u benieuwd
waar en wanneer, check dan de
Facebookpagina
Groene
Buur
Almere of ga naar de website
Groenengezond.almere.nl/initiatieven/groene-buur. Wilt u zelf Groene
Buur worden, neem dan contact op
met projectleider Sacha de Ruiter.
groenebuur@duurzaamsociaal.nl

zoals solitair levende bijen. Metsel
bijen verzamelen nectar en stuifmeel en de pottenbakkerswesp
vangt luizen of andere kleine insecten. Het zijn nuttige insecten
die helpen met het bestuiven van
bloemen van bomen en struiken.
Een insectenhotel biedt nest- en
overwinteringsplaatsen in kieren
en gaten. De variatie in insecten
wordt daardoor groter. Zodra de
insectenhotels zijn geplaatst worden er bloeiende planten omheen gezet zodat er veel bijen en
vlinders op afkomen.

“Want het kan wèl: leven in een opgeruimde en gezonde buurt.” Groene Buur Irma Kooiman

Spelddrager Petra de Booij, lid klankbordgroep Floriade Inclusief:
“Het moet de meest inclusieve Floriade ooit worden.”

Als we nu het nu goed doen, dan wordt dit hopelijk binnen 20 jaar de nieuwe standaard voor
bouwen. Lees het hele portret van Petra de Booij op de website: groenengezond.almere.nl

Spelddrager Yoel Schuller, FloriAllyen Floriade Academy:
“FloriAlly is een hele mooie manier om jon
geren bij 
Floriade te
betrekken en het was mooi om samen met Stad & Natuur en Collage op
te trekken.”

Een aantal spelddragers heeft
zich aangemeld als vrijwilliger bij
Floriade. Wie Floriade Preview
bezoekt, heeft kans ze tegen te
komen.
Wilt u iemand voordragen voor
een Groene speld? Mail ons!
Growinggreen@almere.nl

geven over hoe ze stenen in de tuin
kunnen vervangen door planten.
De Groene Buur is te herkennen
aan de speciale tuinpaal die ze in
de voortuin hebben staan. Bijna
elke wijk heeft één of meerdere
Groene Buren.

We hebben nu met Floriade Academy én FloriAlly een prachtig onderwijsprogramma

Nieuw: Groene
spelddrager
Junior
Ook de Almeerse jeugd is actief met groene en duurzame
initiatieven. Daarom introduceren we de groene medaille, die jongeren en kinderen
ontvangen voor een groene
& gezonde actie. Wethouder
Jan Hoek heeft woensdag
14 april op het Odeonpark
de eerste groene medailles
uitgereikt aan acht groene
spelddragers junior.

voor kinderen van 4 tot jongvolwassenen’. Lees het hele portret van Yoel Schuller op de
website: groenengezond.almere.nl

Groen & Gezond Almere
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Meer groen en planten in
de tuin! Zet Almere in bloei
Op 16 april is de actie Zet Almere in
bloei gestart, Tegel eruit, Plant er
in. Doet u mee met uw wijk, school,
familie of gewoon zelf? Met deze
actie willen we mensen s timuleren
om tegels uit hun tuin te halen. Een
of twee tegels eruit halen is een
kleine moeite en kan al een groot
verschil maken!
Het is hard nodig want gemiddeld
is 62% van de Almeerse tuinen voor
meer dan 80% betegeld. Per wijk
kan dit verschillen. Het landelijke
gemiddelde is: tuinen zijn voor 33%
betegeld en 66% groen. Almere zit
daar dus fors boven. Een veelgehoord
argument voor een betegelde tuin is
dat het onderhoudsvriendelijk is. Dus
waarom dan meedoen aan deze actie?
Er zijn vier redenen waarom meer
groen (en minder tegels) in de tuin
belangrijk is:
• Groen maakt gelukkig! Dat is bewezen. Ervaar het zelf!
• Groen is goed voor bijen, insecten
en vlinders: voor de biodiversiteit.
• Groen is goed voor de afwatering.
Vooral bij hoosbuien die steeds
vaker voorkomen kan het water
beter weg.
• Groen is beter voor de hitteafvoer tijdens warme zomer	dagen. De hitte blijft minder
in de tuin hangen als er meer
planten staan.

Wij dagen u uit om in de actieperiode
zoveel mogelijk tegels uit uw tuin te
vervangen voor planten.
Van 16 april – 16 juli zijn er verschillende acties in de stad:
1. Groene Buren
Er worden door Groene Buren in
meer dan veertien verschillende
wijken acties opgezet. Lever uw tegels op een centraal punt in de wijk
in en ontvang een plantje. Houd uw
brievenbus in de gaten voor datum
en locatie!
2. Lagere scholen
Verschillende lagere scholen doen
mee aan de actie. Leerlingen mogen een tegel mee naar school
nemen en krijgen dan een plantje.
Of ze maken een foto van hun balkon en krijgen dan ook een plantje.
Want ook voor balkons werken de
voordelen van meer groen!
3. Tuincentra
Tijdens de actieperiode 16 april
– 16 juli kan iedereen een tegel
inleveren bij Kwekerij Almere,
Linnaeusweg 8a of bij Intratuin
Almere, Euphoniumweg 5 en in ruil
daarvoor een bij- en insectvriendelijke plant ontvangen. Maximaal 2
per huishouden.

De Spelddragers junior vlnr: Luna, Dani, Roxanne, Fay, Fee, Timo, Mees. Daan ontbreekt op deze foto.

Groene helden ontvangen
Groene medaille
Acht jonge Almeerders o
 ntvingen
woensdag 14 april een Groene
medaille van wethouder Jan
Hoek. Voor de kinderen een heel
spannend moment. Een medaille
ontvangen van de wethouder, dat
maken ze niet iedere dag mee!
Roxanne, Mees, Daan, Dani, Fay,
Fee, Luna en Timo ondernemen,
ieder op hun eigen manier,
bijzondere en inspirerende activi
teiten voor een Groen en Gezond
Almere zoals het organiseren van
Zet Nobelhorst in bloei, meelopen
met een protestwandeling tegen
klimaatverandering of het opruimen
in de wijk van zwerfafval.
Groen & Gezond Almere

Groene stad van de toekomst
Wethouder Jan Hoek: “De initiatieven – groot en klein – van deze
Almeerse kinderen, dragen allemaal bij aan de groene stad van de
toekomst. Dat is heel belangrijk,
want zij moeten hier straks ook
nog fijn kunnen wonen en groen
is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Die groene beweging wil ik graag stimuleren.“
Ook een groene medaille
uitreiken?
Almeerse scholen en organisaties
kunnen een aanvraag doen voor
een of meer groene medailles
om leerlingen of junior-leden

te waarderen voor hun groene
en gezonde initiatief. Mail naar
growinggreen@almere.nl of kijk op
groenengezond.almere.nl

De duofiets is een initiatief van Fietsmaatjes Almere om samen naar Floriade te fietsen.
Fotograaf: Maarten Feenstra

Floriade Parade
Kunt u een kickstart ge
bruiken voor uw groene en
gezonde initiatief?
Heeft u een goed idee om Almere
groener en gezonder te maken?
Meld u dan aan voor de Floriade
Parade. Iedere maand geven
wij vier veelbelovende initiatieven maximaal 1000 euro om
hun idee uit te werken. Ga naar
https://groenengezond.almere.
nl/meedoen/floriade-parade en
kijk hoe u mee kunt doen. Ook
ziet u hier de initiatieven die een
kickstart hebben ontvangen.

Zoals bijvoorbeeld het mede-
financieren van een duofiets,
bloembollen in Oosterwold of het
boek Woman of Almere. In het
boek staan 16 verhalen en portretten over Zuid-Amerikaanse
vrouwen in Almere.
Een jury beoordeelt iedere maand
de ideeën. We streven naar
zoveel mogelijk initiatieven voor
een groen en gezond Almere.
Wie weet kunt u binnenkort een
cheque ontvangen om uw groene
idee werkelijkheid te maken!
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Almere rolt de Groene Loper uit
De binnenstad van Almere krijgt
een ‘Groene Loper’. Dit is een
groene route die gaat lopen van
het Mandelaplein aan de noordzijde van station Almere Centrum,
door het centrum tot aan het Weerwater bij de Esplanade en daarna
langs het water naar de zuidoever
waar Floriade Expo 2022 komt en
later de nieuwe stadswijk.
Mandelaplein en Stationsplein
krijgen een groene make-over
De Groene Loper begint in de
omgeving van station Almere
Centrum. Het Stationsplein en
het Mandelaplein krijgen een
groene make-over. Er komen meer
zitjes en plekjes om te chillen en
te ontmoeten. De ontwerpen voor
beide pleinen zijn samen met
Almeerders gemaakt. De pleinen worden niet alleen groener
en sfeervoller. Straks zijn ze ook
veiliger en beter toegankelijk voor

Credits: Studio SK-Movares

mensen met een beperking. Dat
geldt ook voor station Almere
Centrum, dat volledig wordt vernieuwd. Fijn voor alle Almeerders
die hier gebruik van maken, en een
visitekaartje voor de bezoekers van
de stad.
Het Mandelaplein gaat straks geleidelijk over in het aangrenzende
park. Er komen verschillende bomen en struiken te staan: meerstammig, enkelstammig, brede
hogere bladerenkroon of met een
lagere vertakking. Het nieuwe groen
nodigt uit nog wat langer te blijven.
Het Stationsplein vormt een mooie
overgang naar de winkels, scholen,
kantoren en uitgaansgelegenheden
in de binnenstad. Het geeft een
doorkijkje naar wat de bezoeker te
wachten staat: een aantrekkelijke,
levendige en bruisende binnenstad.

Credits: Studio SK-Movares

De vernieuwing van station
Almere Centrum
Ondanks de maatregelen rond
de coronacrisis vordert de v
er
nieuwing van station Almere Centrum gestaag. Op de perrons zijn
de oude wachtruimten verdwenen
en komt achter de bouwschotten
het eerste raamwerk. Er zijn ook
tegenvallers. De vloertegels en
de glaspanelen komen later. Hierdoor wordt wat geschoven in de
volgorde van uitvoering.
760 nieuwe stallingsplaatsen voor
de fiets
De lift aan de centrumzijde blijft
tot september buiten gebruik.
Eind dit jaar zijn alle liften weer
beschikbaar. Tot die tijd kunnen
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reizigers die afhankelijk zijn van
de lift gebruikmaken van de gratis
taxi van Transvision naar andere
stations in Almere.
Fietsenstalling West, met 670
nieuwe stallingsplaatsen, gaat
naar verwachting in juli open. De
ingang van de nieuwe stalling ligt
onder de sporen direct naast het
busstation. Half maart is begonnen
met de verbouwing van de grotere
fietsenstalling aan de oostkant
van het station. In de oostelijke
stalling is straks plaats voor 2.738
fietsen. Aan het eind van dit jaar
heeft station Almere Centrum dus
3.408 stallingsplaatsen voor fietsen.

De tijdelijke fietsenrekken voor het
WTC blijven staan.
Overkapping station strak in
de lak
De bijzonder vormgegeven over
kapping van station Almere
Centrum krijgt een grondige op
knapbeurt. Hout en staal zien er
straks weer uit als nieuw en zijn
voor jaren weer beschermd tegen
slijtage en roest. Ook komt er
nieuw glas in de lichtstraten. Wie
straks naar boven kijkt, ziet precies
het verschil tussen wat al gedaan
is en wat nog niet. Op het hele dak
komen zonnepanelen te liggen.

Groene Loper
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Rondje Weerwater
wordt steeds mooier
Het Weerwater is een unieke plek
in Almere waar stad en landschap
elkaar midden in het centrum
raken. Aan de noordzijde geflankeerd door het centrum. Aan de
zuidzijde de locatie van de toekomstige Floriade expo 2022 en
nieuwe groene stadswijk Hortus
Aan de oost- en westzijde een
combinatie van wonen, groene


oevers,
strandjes en sportieve
mogelijkheden. Het Weerwater is
nu al een plek waar Almeerders
graag komen. Dé plek in de stad
om te sporten, te ontspannen en
elkaar te ontmoeten. De komende
tijd wordt verder gewerkt aan de
recreatieve track en de Weer
waterbrug.

De recreatieve track rondom het
Weerwater komt in fasen. In 2017
is de aanleg begonnen en het
hele Rondje Weerwater is in 2026
klaar. Aan het blauwe asfalt is de
track te herkennen. In 2020 was
het gedeelte in het Lumièrepark
en de Stedenwijk klaar.

Credits: LOLA Landscape

Stadhuispromenade wordt
een romantisch park
Het gebied vanaf het Stadhuis
richting het Weerwater – de
Stadhuispromenade - krijgt een
nieuw gezicht. LOLA Landscape Architects heeft een nieuw
stadspark ontworpen. Asfalt en
steen maken plaats voor bomen
en struiken. Almeerders droegen
226 ideeën aan voor de nieuwe
Stadhuispromenade met als belangrijkste wensen een ‘romantisch
park’ en een plek om te ‘lezen, eten,
rusten’. Deze suggesties zijn straks
terug te vinden in het stadspark.

De vrijkomende bakstenen komen
terug in de paden in en om het park.
De lage delen van het park vangen
straks het regenwater op.
Ook komt er voor het chillen en
rusten een meer dan 110 meter
lange bank door het park. Een
kunstwerk van kunstenaar Jan van
der Ploeg verbindt straks in negen
delen het Stadhuisplein met het
Weerwater. De speels slingerende
bank biedt aan iedereen een ideale
plek om in het park te zitten.

Op de Esplanade ontstaat een vakantiegevoel
De Esplanade is sinds het
begin van de werkzaamheden
veranderd van een kale stenige
vlakte in een groen en aan
trekkelijk stadspodium voor
Almeerders en bezoekers van het
centrum. Een plek die aanvoelt
als vakantie in de stad waar je
kunt ontspannen, spelen, sporten
en genieten van evenementen
en activiteiten. In 2021 start de
tweede fase. Hierin ondergaat de
waterkant een metamorfose.
De Esplanade is nu geschikt voor
allerlei soorten gebruik. Zo kunnen

zoveel mogelijk mensen genieten
van deze prachtige plek in Almere
Centrum. De zitranden langs de
met bomen en planten ingerichte
terrassen en de banken bij de
watertrap en langs de waterkant
nodigen uit om heerlijk te ont
spannen en elkaar te ontmoeten.
Er is ook een vlak deel met gras
velden. Hierdoor is de Esplanade ook geschikt voor evenementen, zoals de triatlon of het
Bevrijdingsfestival. Op dit deel
van het plein kun je picknicken,
sporten of spelen.

Credit: Struyk Verwo Infra

Onze nieuwe website
Groenengezond.almere.nl
staat nu online!
Heeft u de nieuwe website al
gezien? Groenengezond.almere.nl
Veel is herkenbaar vanuit de website Growing Green Cities. Deze
site heeft een make-over gekregen
en is in een nieuw groen jasje
gestoken. Het uitgangspunt is wel
hetzelfde 
gebleven: samen werken aan een groene en gezonde
stad.
Op de website zijn heel veel
groene en gezonde initiatieven
van Almeerders en het Almeerse
bedrijfsleven te vinden. Zij werken
iedere dag samen aan een groen
en gezond Almere met lokale
Groene Loper

initiatieven en projecten die de stad
verduurzamen en klaarmaken voor
de groene stad van de toekomst.
Ook na Floriade Expo 2022 blijft
het bouwen aan de groene stad
gewoon doorgaan.
Wilt u op de hoogte blijven van
alle groene en gezonde nieuwtjes
en weetjes? Schrijf u dan in voor
onze maandelijkse nieuwsbrief.
Luister naar de podcast van Nadia
Zerouali, praat mee via onze groen
en gezonde socials op Facebook,
Instagram, LinkedIn of Twitter en
check YouTube voor onze video’s.
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Nog één
jaar te gaan!
Over één jaar is het zover: dan opent de wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade Expo 2022. Hier kun je je vanaf 14 april een half jaar lang laten
verrassen door oplossingen van nationale en internationale innovators en
slimmeriken om steden leuker en duurzamer te maken. Een uniek evenement in jouw achtertuin!

Een kijkje achter de schermen
We timmeren op dit moment hard aan de weg om het Floriade-terrein om
te toveren tot een prachtig park, waar de Expo straks gaat plaats vinden.
Lijkt het je leuk om dat met eigen ogen te zien? Breng dan ook deze zomer
een bezoek aan Floriade Preview. Met een ritje in de kabelbaan krijg je een
uniek inkijkje in dit gigantische groene project.
Voor inwoners van Almere bieden we bovendien de Floriade Pas aan, met
korting. Hiermee krijg je onbeperkte toegang tot Floriade Expo 2022 en
één bezoek aan Floriade Preview. Maak gebruik van dit speciale aanbod en
stap als één van de eersten in de kabelbaan.
De Floriade pas is vanaf deze zomer verkrijgbaar op floriade.com
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Officiële deelname Indonesië met
“Wonderful Archipelago”
programma, handelsmissies en
deelname. “Ik ben ervan overtuigd,
dat ze dit zullen overtreffen”, aldus
Stimac.

In aanwezigheid van Zijne Excel
lentie Mr. Mayerfas, ambassadeur van Indonesië in Nederland,
plaatsten Annemarie Jorritsma,
Commissaris-Generaal Floriade Expo
2022, Floriade directeur Sven Stimac
en burgemeester van A
 lmere, Franc
Weerwind, op donderdag 4 maart de
handtekening onder de officiële deel
name overeenkomst van Indonesië.
Deze officiële ceremonie vond
plaats op de kavel van Indonesië
bij Floriade. Annemarie Jorritsma
benadrukte de historische band en

de vriendschap tussen Indonesië
en Nederland. “We streven
naar voortzetting van de goede
samenwerking tussen onze landen
met handelsmissies en kennisuit
wisseling. We delen graag kennis
en we leren graag bij. Nederland,
de provincie en de stad Almere
bereiden zich voor op uw komst”,
aldus de Commissaris-Generaal
Floriade Expo 2022.
Sven Stimac prees de inzendingen
van Indonesië bij eerdere Floriades,
actief met een zeer rijk cultureel

‘The Wonderful Archipelago’
In het paviljoen van Indonesië
worden bezoekers meegenomen
in het traditionele en moderne
Indonesische leven waarbij er
aandacht wordt besteed aan de
lokale traditie van dynamisch
samenleven met de natuur. Met
het thema “The Wonderful Archipelago” brengt het land de grote
diversiteit aan natuur en cultuur
op de meer dan 17.000 eilanden
van Indonesië naar Floriade. Er
wordt op de kavel gebouwd aan
een traditioneel Indonesisch huis
van duurzaam materiaal, een kas
met typisch Indonesische planten
en bomen en een speelveld met
traditionele spellen om bezoekers
samen plezier te laten beleven op
Indonesische wijze.
Stijgende zeespiegel
Bij het Indonesische leven op de
grootste archipel van de wereld
horen ook uitdagingen. De dreiging van de stijgende zeespiegel

is een urgent probleem voor de
vele eilanden waaruit Indonesië bestaat. Het thema van de in
zending laat de toewijding van
Indonesië zien om de archipel hiertegen te beschermen door duurzaam te leven. Dit thema sluit goed
aan bij Floriade. “Zowel voor Indonesië als Nederland is watermanagement een belangrijk onder-

werp. De deelname van Indonesië
aan Floriade biedt kansen om hierin samen op te trekken. We kijken
ernaar uit om kennis uit te wisselen
en zakelijke kansen te bespreken.
Daarnaast is de aanwezigheid van
de Indonesische kunst en cultuur
een verrijking van het evenement”,
aldus burgemeester Franc Weerwind.

Artist impression ‘The Wonderful Archipelago’.

Kabelbaan geeft
spectaculaire view
Heeft u de grote masten al bij de
A6 zien staan? De kabelbaan is op
dit moment under construction
en wordt per juli 2021 in gebruik
genomen.
De kabelbaan krijgt een lengte van
850 meter en loopt schuin over
het Floriadepark. Op die manier
wordt de zuidkant verbonden met
de noordkant. Er komen 34 cabines
met elk tien zitplaatsen. De baan
wordt ondersteund door zeven
masten van ruim 35 meter hoog.

Ritje naar de toekomst
De kabelbaan is niet alleen een
attractie met een spectaculair uitzicht over het Floriadepark en een
deel van Almere. Het biedt ook
een unieke kans om de duurzame
potentie van stedelijke kabelbanen
te testen.
Na Floriade weer afgebroken
Na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 wordt de
kabelbaan weer afgebroken.

Een unieke ervaring om het Floriadepark vanuit de lucht te bekijken.

Dobberend Bos op Floriade
Het Dobberend Bos is vanuit
Rotterdam verhuisd naar Floriade
Expo 2022 in Almere en heeft nu
haar nieuwe ligplaats bij de Expo.
Dit werk van kunst
producent
Mothership is een geschenk in

bruikleen van 
Rotterdam aan
Floriade.
Het bos bestaat uit 20 gerecyclede
zeeboeien uit de Noordzee gevuld
met 20 Hollandse iepen. Deze
drijvende bomen zorgen voor extra
vergroening, compensatie van CO2
en reductie van fijnstof. Tijdens
Floriade Preview 2021 en de Expo
in 2022 kunnen bezoekers de
kunstinstallatie bekijken vanuit de
kabelbaan, de boot en vanaf het
terras aan het Weerwater.
Growing Green Cities
Het Dobberend Bos werkt niet
alleen vergroenend in de stad, het
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kunstwerk vraagt ook aandacht
voor klimaatadaptatie, innovatie,
gezondheid en bewustwording van
het belang van groen bij kinderen
en volwassenen. “Het Dobberend
Bos past in het thema Growing
Green Cities van Floriade. Het
is een waardevolle toevoeging
aan het rijke kunst- en cultuur
programma van de Expo. We zijn
blij dat de bomen een mooie plek
bij Floriade krijgen”, aldus Sven
Stimac, COO Floriade Expo 2022.
Het Dobberend Bos is een concept van Jeroen Everaert, founder
van kunstproducent Mothership,
gebaseerd op het kunstwerk ‘In
Search Of Habitus’ van kunstenaar
Jorge Bakker. Het Dobberend Bos
dreef vijf jaar in de Rijnhaven in
Rotterdam.
Klimaatverandering
Van den Berk Boomkwekerijen

Debby op dinsdag
Floriade Expo 2022 heeft een
eigen online TV-programma.
“Debby op Dinsdag” met
wekelijks nieuws over de ontwikkelingen bij Floriade. Er is
aandacht voor alles wat op het
terrein plaatsvindt.

heeft de bomen ter beschikking
gesteld. De iepen (Ulmus ‘Dodoens’)
zijn sterke en windbestendige
bomen. “We halen bomen uit
hun gebruikelijke context om de
nieuwsgierigheid van bezoekers
te wekken. Enerzijds is het een
oproep om goed voor bomen te
zorgen, ze zijn immers essentieel
voor het leven. Anderzijds vragen
we aandacht voor de klimaat

verandering. Anneke de Jong,
Boomkwekerij Van den Berk: “Als
we niet oppassen, dobberen bomen
door de zeespiegelstijging straks
echt op het water.” De boom
kwekerij heeft ook een inzending
op de Expo. Daar komt één boei
met een grote boom. Hier wordt het
verhaal over de waarde van bomen
voor het klimaat, biodiversiteit en
leefbaarheid in de stad verteld.

Debby Toorenaar, project
manager evenementen bij
Floriade is trots op de wereld
tuinbouwtentoonstelling
in
haar stad. Ze wil met het
programma inwoners, instellingen en ondernemers
enthousiast
maken
voor
Floriade. Wat wordt er gebouwd, voor wie is Floriade
en wat kun je straks zien?
Elke nieuwe aflevering is
vanaf dinsdag te zien op het
YouTube-kanaal en Facebook
van Floriade.

Floriade Expo 2022
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De slingerende brug is bijna
het Weerwater over
Wethouder Jan Hoek

Achtbaan
Floriade is een prachtig project.
Tegelijkertijd is het ingewikkeld.
Werken aan Floriade is dan ook
echt wel een achtbaan: positief
nieuws en tegenvallers wisselen
elkaar af. Mij wordt weleens
gevraagd: is Floriade voor jou nu
iets om trots op te zijn, of voelt
het als een last op je schouders?
Nou, eerlijk gezegd verschilt dat
gevoel van dag tot dag.
Het is en blijft bijzonder dat je
als stad zo’n expo naar je toe
haalt, die mensen over de hele
wereld naar jouw stad trekt.
Floriade gaat Almere op de
kaart zetten, daar ben ik van
overtuigd. Daarnaast leggen
we met de ontwikkeling van
het Floriadeterrein de basis
voor een nieuwe woonwijk. Dat
past bij een stad als Almere die
een grote bouwopgave heeft.
Verder
verwacht
ik
dat
Floriade gaat functioneren als
motor voor economische ontwikkeling in onze stad. Daarom
vind ik het bijzonder hoopvol
dat de Ondernemersvereniging
Stadscentrum Almere (OVSA)
zich als eerste sponsor heeft
gemeld. Dat is een belangrijke
mijlpaal en ik vind het geweldig
dat deze Almeerse ondernemers
zich aan Floriade verbinden.

dat Japan zich aansluit bij
de lange en groeiende lijst
landen die graag meedoen met
Floriade. En de rijksbijdrage
is flink verhoogd van 5 naar 15
miljoen euro. Naast dit soort
positieve ontwikkelingen, zijn er
natuurlijk ook zorgen. Over de
sponsoring bijvoorbeeld; deze
coronatijd is bepaald niet ideaal
om bij bedrijven aan te kloppen. Er zijn ook zorgen over het
signaal van Floriade dat er een
extra financiële bijdrage van de
gemeente nodig is. Deze mix van
positieve en negatieve geluiden
zie je ook terug in de stad. Er zijn
Almeerders die Floriade totaal
niet zien zitten en er helemaal
niet positief over zijn. Er zijn
ook Almeerders die zich verheugen op de opening volgend
jaar april. Sommigen helpen
als vrijwilliger actief mee aan
het project en anderen ondernemen eigen groene en duurzame initiatieven in de stad. Wij
ondersteunen deze initiatieven
met een financiële bijdrage, en
zetten initiatiefnemers in het
zonnetje met de groene speld.
Inmiddels zijn er al 700 trotse
dragers van deze Almeerse
groene speld. En dat is wel waar
het uiteindelijk om gaat: samen
bouwen aan een groene en
gezonde stad.

De Weerwaterbrug is bijna aangekomen bij het Lumièrestrand.
Nadat bewoners in meerderheid voor het ontwerp van
Strukton Civiel West kozen,
begon de bouw afgelopen juni
op het water vanaf de toe
komstige Floriadewijk Hortus.
De brug heeft een slingerende
vorm en wordt ingericht met
duurzame en natuurlijke materialen. Zo komen er leuningen van bamboecomposiet. De
aanlanding in het Lumièrepark
in Filmwijk wordt voorzien van
een zonnepergola die de stroom
opwekt voor de verlichting.
De brug is waarschijnlijk in
september helemaal klaar. De
voetgangers- en fietsbrug maakt
onderdeel uit van het kleinere
Rondje Weerwater van circa 5
kilometer.

foto van de Weerwaterburg februari 2021

Artistimpression van de brug

Blikvanger Flores krijgt
gevelkunstwerk
De woontoren Flores schiet al aardig de hoogte in. Het hoogste punt
van de 43,5 meter hoge toren wordt
in juli verwacht. Dan wordt ook
gestart met het aanbrengen van
de glazen gevel voorzien van een
bijzonder kunstwerk. Dit kunstwerk weerspiegelt 1.800 bomen
en planten die op het terrein zijn
neergezet. De toren is ontworpen
door Klunder Architecten en het
gevelkunstwerk is ontworpen door
MVRDV in samenwerking met
Arttenders en kunstenaar Alex
Verhaest. Meer informatie over
het gevelkunstwerk is te vinden op
www.sympoiesis.nl. Flores krijgt
80 appartementen en wordt tijdens

Recent liet Floriade ons weten

de Expo 2022 gebruikt door deelnemers. Na de wereldtuinbouwtentoonstelling wordt het gebouw
onderdeel van de groene stadswijk
Hortus.

Het schiet op met de bouw
van de circulaire bruggen
Er wordt hard gewerkt aan de
twee bruggen op het Floriadepark waarbij materialen worden
hergebruikt. De brug tussen het
Weerwatereiland en Floriade is
deze zomer klaar. De Beverbrug,
die met een slinger het Weer
watereiland met het eiland Utopia
verbindt, is ook deze zomer klaar.
Mixed Reality: links de Beverbrug en rechts Rondje Weerwaterbrug

Beide bruggen worden gerealiseerd door Reimert Bouw en Infra
structuur naar een ontwerp van
de Almeerse architect René van
Zuuk. Ze worden gemaakt met
cementloos beton waarin restafval
uit Almere is verwerkt. Hierdoor
wordt 65% van de CO2 uitstoot
verminderd.

Realiteit mixen met tekeningen
De Bruggencampus FlevolandFloriade heeft de ervaringen met
de bouw van deze twee bruggen vastgelegd en gedeeld in een
zogeheten
Gemeenschappelijke
Data Omgeving (GDO). Hierin
worden tekeningen en modellen
gemixt met hoe de situatie in de
praktijk daadwerkelijk is (Mixed
Reality). Het voordeel hiervan is

dat tijdens het ontwerp en de bouw
van bruggen afwijkingen vroeg
tijdig worden gesignaleerd en
kosten worden bespaard. In de toekomst moeten in Nederland 40.000
bruggen worden vervangen. De
opgedane kennis en data wordt
graag met de markt gedeeld.
Meer weten? Kijk op
Bruggencampus.nl

“De bouw is in volle gang. Een
bewezen circulaire uitdaging van
formaat, die de bruggenbouw
in Nederland gaat veranderen",
aldus Tjibbe Winkler programmamanager
Bruggencampus
Flevoland-Floriade
Storten van het cementloze beton voor Rondje Weerwaterbrug

Opbrengsten Floriade

Pagina 9

Uitgave van Gemeente Almere april 2021

Bomen- en plantenbibliotheek
op alfabet bijna compleet!

De Almeerse Sharon Rebel werkt via het Floriade Werkbedrijf als groenmedewerker
op het Floriadepark. Ze heeft door haar werk weer volop vertrouwen gekregen in de
toekomst. Ook is ze trots later tegen haar kinderen te kunnen zeggen: “Aan deze mooie

De allerlaatste bomen worden
momenteel in de bij

zondere
bomen- en plantenbibliotheek

(arboretum) neergezet. Het gaat
om 300 bomen in de Alleezone,
ten N
 oorden van de A6. Het duurt
nog even voordat ze allemaal in de
grond zitten. Er worden ongeveer
20 bomen per dag geplant.

groene wijk heeft jullie moeder meegewerkt.”

Floriade Werkbedrijf
op weg naar de 100e!
Het Floriade Werkbedrijf is
hard op weg naar een nieuwe
mijlpaal. Al bijna 100 Almeerders hebben een werkplek
gevonden. De gemeente, Randstad en UWV hebben in het
Floriade Werkbedrijf de handen
ineen ge
slagen om circa 350
mensen uit de uitkering aan
het werk te 
helpen. Floriade
Expo 2022 werkt daarbij als een
banenmotor.
Almeerder Roy Brogge is sinds
juli vorig jaar via het Floriade
Werkbedrijf bij de Floriade BV
aan de slag gegaan. Door de
coronapandemie verloor hij zijn
baan in de horeca als restaurant
manager. “Ik vind het superleuk
bij Floriade aan het werk te zijn.
Dat is een uniek project. Ik ben
begonnen als coördinator bij
Floriade Preview en sinds oktober
voer ik veel gesprekken met
horecabedrijven die aanwezig

willen zijn tijdens Floriade Expo
2022. Daarbij komt mijn ervaring
in de horeca- en evenementen
branche goed van pas. Ik ben blij
dat deze kans zich voordeed.”
Werk biedt een toekomst
De inzet van het Floriade Werkbedrijf is om mensen ook blijvend aan het werk te krijgen. Dat
lukt bij meer dan 75% van alle
mensen. “Daar zijn we trots op.
Het maakt vaak een wereld van
verschil”, weet directeur Ellen
van Poorten. “Mensen zien weer
perspectief.” Brogge ziet zijn toekomst zonnig in. “Ik kan tot het
eind van de Expo blijven, maar
door deze baan heb ik aardig mijn
netwerk weer kunnen uitbreiden.
Dat komt wel goed.”

Landschapsarchitect Winy Maas
bedacht dat de bomen op alfa
betische volgorde in stroken van
vier meter breed rond de kavels op het terrein konden worden neergezet. De 300 bomen
hebben botanische namen die
beginnen met de letters M zoals
de Malus (appelboom), N, O, P,
Q van Quercus (Eik). De bomen
met de andere beginletters stonden
er al. Daarmee is het alfabet in het
arboretum compleet.

De bomen- en plantenbibliotheek is bijna compleet. De laatste bomen gaan de grond in.

De bijzondere collectie bomen
wordt onderdeel van de groene
wijk Hortus
Gemeentelijk stedenbouwkundige
Ria van Dijk is dagelijks druk met
de beplanting. “Leuk om te weten
is dat de namen van de bomen
straks terugkomen in de straat
namen in de nieuwe wijk Hortus
die hier na de Expo komt. Het gaat
om ongeveer 90 straatnamen zoals

Quercus of Populus.” De nieuwe
groene stadswijk mét de levende
bomen- en plantenbibliotheek
is een van de kroonjuwelen die
Almere overhoudt na afloop van de
wereldtuinbouwtentoonstelling.
Het arboretum telt in totaal rond
de 2.300 bomen. Een jaar voordat
Floriade Expo 2022 begint, staan
alle bomen in de grond. “Wist je
dat er wel 600 tot 700 verschillende
bomen op het terrein worden neergezet? Het zijn allemaal bomen
speciaal geselecteerd voor de kleigrond en voedselrijke bodem van
Flevoland. De kwekers hebben alle
bomen gesponsord. Behoorlijke
bomen kan ik wel zeggen. Het zijn
geen kleine sprietjes. Daar zijn we
heel blij mee.”

Dankzij Floriade is tot nu toe 2,7
miljoen euro aan uitkeringen
bij de gemeente en het UWV
bespaard.
Stedenbouwkundige Ria van Dijk is dagelijks in de weer met beplanting op het Floriadepark.

Bomenopslag

Eerste gebouwen
Flevo Campus
openen de deuren
Met de opening van het ‘Food
Forum’ en ‘de Village’ vestigt
Flevo Campus zich dit jaar in

fysieke vorm op het Floriadepark.
De campus is een kennisinstituut dat zich richt op onderzoek,
onderwijs en ondernemerschap

op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Op 20 mei gaan
de deuren van Food Forum online
open.
Het Food Forum is het Flevolandse
paviljoen waar bezoekers tijdens
Floriade kennismaken met de
innovatiekracht van Flevoland
op het gebied van voedsel. Het
gebouw is gemaakt met circulaire
bouwmaterialen en symboliseert

Het hoogste punt van de Aeres Hogeschool
werd op 11 maart bereikt dus ging de vlag in
de top. (Fotocredit: Tamara Hoornweg)
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het karakter van Flevoland: leven
onder zeeniveau waar met durf
en pioniersgeest veel mogelijk
is. Zelfs eten produceren op de
vruchtbare voormalige zeebodem.

In Food Forum kunnen betrokkenen uit de hele voedselketen elkaar ontmoeten. Credit: Lijbers Architects

Aeres hogeschool in aanbouw.

In Food Forum kunnen betrokkenen
uit de hele voedselketen elkaar
ontmoeten. Van producenten en
studenten tot ondernemers en
onderzoekers. Samen maken ze
innovatieve plannen voor de duurzame voedselvoorziening van de
toekomst. Daarmee sluit Food
Forum perfect aan bij het thema
Growing Green Cities van Floriade.
De Village slaat een brug tussen
studeren en ondernemen
In de Village kunnen voedsel
startups met een duurzaamheidsmissie hun eerste stappen in het

ondernemerschap zetten. Het is
een plaats waar creatieve ideeën
in een stimulerende omgeving tot
wasdom kunnen komen en die
expliciet bedoeld is om een brug te
slaan tussen studeren en onder
nemen.
Beide gebouwen zijn de eerste
van een reeks die tezamen Flevo
Campus vormen. Met Aeres Hoge
school, die later dit jaar wordt
opgeleverd,
wordt
onderwijs,
onderzoek en ondernemerschap
gebundeld. Tegelijk is de campus
de entree van Floriade.
Wil je meer weten? Kijk op:
https://flevocampus.nl

Sharon de
Miranda
chef-kok voor
Food Forum
Chef-kok Sharon de Miranda,
bekend van onder andere haar
televisieprogramma BinnensteBuiten, is de chef-kok van Food
Forum. Ze verzorgt de gastvrije
ontvangst, de menukaart en het
bereiden van de gerechten.

Opbrengsten Floriade
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Drijvend kunstpaviljoen
biedt voorproefje

De toekomstige bewoners van dit zorgcentrum hebben uitzicht op een kleurrijk plein van Floriade.

Wonen op Floriade helpt
zintuigen prikkelen
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum van Zorggroep Almere op
het Floriadepark vordert gestaag.
Hier komen 130 woningen voor
mensen met dementie. De opening
staat in januari volgend jaar gepland. De toekomstige bewoners
zijn dus de allereerste b
 ewoners
van de stadswijk Hortus én wonen
ook al tijdens Floriade Expo 2022
op het park.
Hoe bijzonder is dat?
Woordvoerder Frédérique Mensink:
“De bewoners van dit nieuwe woonzorgcentrum komen op een werkelijk
prachtige plek te wonen. In de bouw
van het nieuwe woonzorgcentrum
is er rekening mee gehouden dat
de zintuigen op een prettige manier
geprikkeld blijven. Zo hebben alle
woningen uitzicht op één van de
kleurrijke pleinen van Floriade en
buiten het gebouw komt een be
levingstuin.”
Hoe komt het gebouw eruit te zien?
“De contouren zijn nu goed te zien.
Er wordt veel gebruikgemaakt van

natuurlijke of gerecyclede pro
ducten. De gouden aluminium
beplating wordt geproduceerd van
oude mountainbikes. Binnen maar
ook rondom het gebouw is er veel
aandacht voor groen, zoals je dat
ook verwacht in de wijk Hortus.”

Er komen twee miljoen bezoekers
naar de Expo. Geeft dat niet te veel
reuring?
"We zorgen dat de rust rond het
complex zoveel mogelijk wordt bewaard. De verdiepingen waar de
mensen wonen zijn niet toe

gankelijk. Wel komt er op de begane
grond tijdelijk een Gezondheid Innovatie Centrum. Bezoekers kunnen
hier bijvoorbeeld ervaren hoe het is
om dementie te hebben."

Pionieren, lef, ruimte en talent
ontwikkeling. Die elementen
staan centraal in het nieuwe
kunstpaviljoen op Floriade. Met
dit tijdelijke gebouw op het water
is een eerste stap gezet naar
de komst van een nieuw kunst
museum in de stad. Dat is één
van de ambities van de gemeente
om Almere nog aantrekkelijker
te maken. Het museum gaat
zich met grootschalige multimediale kunst richten op het
eigenzinnige karakter van Almere
en Flevoland.
Het gaat stap voor stap. “In
plaats van direct een museum
op te tuigen, gaan we eerst experimenteren met een kleiner
formaat”, zo vertelt kwartiermaker Denise de Boer. “Hier
vinden de komende jaren allerlei activiteiten plaats en is er

volop ruimte om nieuwe ideeën
te ontwikkelen en te testen. We
willen de ervaringen en reacties
van bezoekers meenemen bij de
ontwikkeling van het definitieve
museum.”
Kunstpaviljoen blijft zeker vijf
jaar liggen
Het kunstpaviljoen komt in het
hart te liggen van Floriade Expo
2022. Ook na de wereldtuinbouwtentoonstelling blijft het
kunstpaviljoen een belangrijke
trekpleister in de nieuwe woonwijk Hortus. Het onderkomen
dat is ontworpen door Studio
Ossidiana blijft in elk geval vijf
jaar liggen. Hun poëtische ontwerp laat architectuur, kunst en
natuur samensmelten en biedt
de bezoekers zowel binnen als
buiten een prachtige en unieke
belevenis.

Woonzorgcentrum heet
Flora
De zoektocht naar een naam
voor het woonzorgcentrum
was geen moeilijke. In de
wijk Hortus draait alles
om Flora en Fauna. De
Romeinse godin Flora was de
godin van de lente en de bloemen. Naar haar is het nieuwe
woonzorgcentrum vernoemd:
WoonzorgcentrumFlora.
Meer weten? Kijk op:
www.zorggroep-almere.nl/
woonzorgcentrum/flora

Floriade heeft een belangrijke aanjaagrol gehad voor de totstand
koming van het Upcyclecentrum Almere op bedrijventerrein de Steiger,
waar afval wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Het gebouw
zelf is gemaakt van restmaterialen van o.a. het oude zwembad uit
Almere Haven. In het duurzame gebouw zitten drie innovatieve onder
nemers die van oude materialen weer nieuwe producten maken.

Groen is het uitgangspunt bij
de nieuwe wijk Hortus

Reizigers staan door de overkapping uit de wind en de regen.

Droog en uit de wind bij nieuw busstation ‘t Oor
Reizen via het nieuwe bus
station
’t Oor wordt veel aangenamer. Nu
staat de wachtende 
reiziger nog
in weer en wind boven de snelweg
A6, maar dat is aan het einde van dit
jaar voorbij. Het busstation krijgt
een in het oog springend 100 meter
lange overkapping over de gehele
breedte.
De kap wordt gemaakt uit volledig
circulaire materialen: staal, glas en
bamboe. Op het dak liggen zonnepanelen die de energie leveren voor
de reizigersinformatiepanelen en de
verlichting ’s avonds. De basis van
het ontwerp wordt gevormd door
Opbrengsten Floriade

twee grote stalen hoofdliggers die
de overkapping dragen en overgaan
in een grote centrale wachtruimte. In
het plafond van de wachtruimte wordt
schematisch de plattegrond van
Almere geperforeerd. Hierdoor ontstaat overdag een dynamisch daglichtpatroon op de vloer.
Snelweg is verbreed en busstation
verplaatst
Door de komst van de Floriade is
de A6 versneld verbreed en is het
busstation verplaatst naar het nieuwe
viaduct ’t Oor. Door de vernieuwing
van de A6 en de aangepaste
op- en afritten is de bereikbaarheid

verbeterd. Het busstation dat op 5
mei 2019 in gebruik is genomen,
heeft nu zes perrons en een wacht
ruimte. De nieuwe overkapping is
een ontwerp van Armada Mobility BV
De bouw start na de zomer.

Als de laatste bezoekers aan de
wereldtuinbouwtentoonstelling
in oktober volgend jaar zijn vertrokken, bouwen Amvest en Dura
Vermeer verder aan de groene
stadswijk Hortus. Het groen in het
gebied is het uitgangspunt bij de
realisatie van deze nieuwe wijk.
De levende bomen- en planten
bibliotheek vormt daarbij de
basis. Hortus wordt groen, autoluw en duurzaam. Er wordt energie opgewekt, en circulariteit en
innovatie staan centraal. Zo is er
bijvoorbeeld een slim warmteen koude-systeem, dat nu al
aangelegd is. De wijk krijgt 660
woningen en is een voorbeeld voor

‘Growing Green Cities’ in de toekomst. De gemeenteraad besluit
later nog over het bouwen van
extra huizen in het gebied.
Meer weten? Kijk op:
https://www.hortus.nl/
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ONDERNEMERS
ALMERE CENTRUM ZIEN
KANSEN IN FLORIADE!
Ondernemers in de binnenstad van Almere dragen Floriade een
warm hart toe en sponsoren het evenement met 100.000 euro.
De wens bestond om een fysieke verbinding tussen Almere
Centrum en Floriade Expo 2022 te realiseren. Dat is gelukt.
“Mensen die in het centrum aankomen voor hun bezoek aan de
wereldtuinbouwtentoonstelling kunnen straks vanaf de Esplanade
met de boot naar het Floriadepark”, vertelt directeur Martin Ort van
de Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere (OVSA) trots.
“Ik ben hartstikke positief over Floriade. Ondernemers hebben
daar profijt van. We zijn bezig om samen met Floriade Expo 2022
arrangementen te maken. Bezoekers van het evenement komen
voor of na hun bezoek ook in het centrum en daar spelen we
uiteraard graag op in.”
Dat Almere gaststad is van Floriade zorgt nu al voor positieve
ontwikkelingen in de binnenstad, weet Ort. De pleinen in het
centrum worden opgeknapt, station Almere Centrum is versneld
verbouwd en er wordt hard gewerkt om de recreatieve route om het
Weerwater te verbeteren. “De Esplanade ligt er inmiddels prachtig
bij en wordt straks nóg leuker. Er komt nog een horecapaviljoen, een
strand en nog extra bomen. Echt een ontzettend mooie plek in een
heel mooi centrum.”
Afhankelijk van ontwikkelingen rond corona wordt de bootverbinding
tussen Almere Centrum en het Floriadepark deze zomer ingezet.
Bezoekers varen vanaf de vernieuwde Esplanade naar de overkant
voor een voorproefje van de Expo in 2022. “Als het aan mij ligt is
dit partnership pas het begin van een mooie samenwerking”, aldus
Martin Ort. En hopelijk kunnen we deze zomer dan ook weer op een
terras genieten van de zon.

Kom genieten van de prachtige
tulpen op het Odeonveld in Almere
Centrum. Duizenden bollen zijn
hier in het najaar 2020 in de grond
gezet en de mix van verschillende
soorten tulpen zijn te bewonderen
tijdens de Flevolandse Tulpenroute.
Ervaar zelf het kleurrijke lentegevoel!
En van 2 mei – 9 mei kunnen
de tulpen geplukt worden. Dat is
mogelijk op 1,5 meter afstand van
elkaar. Je bent van harte welkom.
Zo werken we in Almere aan de
groene stad van de toekomst en
zijn we gaststad voor Floriade Expo
2022.

Kijk voor inspiratie op
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