
 

 

PROGRAMMAPLAN MAKING OF FLORIADE 

Floriade als katalysator voor de groene ontwikkeling van een gezond Almere 
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andere overheden en kennisinstellingen aan een groen en gezond Almere. Dit doen we onder de naam en als 

onderdeel van het internationale Growing Green Cities (GGC). De Floriade Almere 2022 is katalysator voor deze 

ontwikkeling. In de Making of Floriade in de periode 2017 – 2022 versterken en versnellen we de ontwikkeling 

die met Growing Green Cities in 2013 al is ingezet.  
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In Almere is Growing Green Cities (GGC) onderverdeeld in vier thema’s: Feeding, Energizing, Healthying en 

Greening. De doelen van GGC zijn: 

• De ontwikkeling van een groene en gezonde stad 

• Een wereldpodium voor Almere tijdens de Floriade in 2022. 

 

De wereldtuinbouw expo is een hoogtepunt in de ontwikkeling die de stad doormaakt. Na de expo zet de 

ontwikkeling door. Om dit te bereiken zijn er vier uitvoeringslijnen opgezet - waarin de vier genoemde thema’s  

terug komen met een focus op Feeding - om de groene ontwikkeling van de stad te versterken. 

• Inspireren  – laten zien wat er al is 

We brengen de Floriade de wijk in,  zetten een vrijwilligersgroep op, laten zien hoe groen Almere is en 

maken groene initiatieven in de stad veel zichtbaarder onder meer met de jaarlijkse GGC-

spelduitreikingen.    

• Verbinden  – onderling netwerken 

We investeren in netwerken om Almeerders met elkaar in contact te brengen. Dit levert cross overs, 

onverwachte verbindingen en snellere innovatie op.  

• Ondernemen  – netwerken voor bedrijven en overheden 

Investeren in zakelijke netwerken, zodat er innovatieve, kansrijke business concepten komen die 

inspelen op GGC. Goed voorbeeld is de City Deal van Almere met andere overheden. 

• Vernieuwen – innovatie en scholing door start-ups, ondernemers en instellingen  

Betrekken van jeugd en jongeren bij een groen Almere. Daarnaast (startende) ondernemers en 

instellingen kansen bieden zich verder te ontwikkelen, pionieren volgens Almeerse traditie. 

De Floriade is de katalysator voor de stad wat betreft duurzaamheid en vergroening. Het geeft Almere de 

versnelling waardoor we een voorbeeldfunctie worden voor andere Nederlandse en zelfs internationale 

steden. Via nog vast te stellen doelen en indicatoren houden we de groene ontwikkeling in de gaten en kunnen 

we bijsturen, opwaarderen of afschalen waar nodig. 
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INLEIDING 

Growing Green Cities is het motto van de Almeerse Floriade in 2022. We werken toe naar de groene en 

gezonde stad van de toekomst. Met dit programmaplan Making of Floriade geeft het college van burgemeester 

en wethouders opdracht om in de periode 2017-2021 de ontwikkeling van ‘Garden City’ naar ’Growing Green 

City’ te versterken en te versnellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, bewoners, 

maatschappelijke organisaties en al lopende programma’s van gemeente Almere 1. De vele bestaande 

initiatieven worden zichtbaarder en nieuwe initiatieven krijgen de juiste ondersteuning. 

 

Voor de gemeenteraad wordt inzichtelijk hoe het centrale thema Growing Green Cities en daarmee de thema’s 

Feeding, Greening, Energizing en Healthying door de Making of Floriade versterkt worden in de ontwikkeling 

van Almere met als hoogtepunt de Floriade 2022. En hoe de Floriade op haar beurt als vliegwiel dient voor het 

groeien naar een groene en gezonde stad met ruimte voor nieuwe en innovatieve ideeën en kansen voor 

iedereen.  

 

Zo vormt de groene ontwikkeling van Almere de derde pijler van de Floriade, naast de expo en de realisatie van 

de nieuwste groenste stadswijk van Almere. De Floriade Almere 2022 bv en gemeente Almere zijn samen 

afzenders van dit programmaplan.  

 

Almere wil op alle terreinen laten zien hoe je een groene stad kunt zijn. En dat betekent meer dan alleen groen. 

In Almere gaat het om de vier thema’s Feeding, Greening, Energizing en Healthying, dus om vergroenen in de 

volle breedte van het woord. Hiermee gaan we een bijdrage leveren aan mondiale vraagstukken op het terrein 

van leefbaarheid, water, energie, voedsel.  

 

Growing Green Cities is de paraplu waaronder de thema’s vallen. De Making of Floriade is de ‘satéprikker’ door 

de vier thema’s heen, die zorgt voor de onderlinge samenhang en het zichtbaar maken van de resultaten 

binnen deze vier thema’s. 

 

De vier uitvoeringslijnen van dit programmaplan; inspireren, ondernemen, verbinden en vernieuwen gaan over 

het groen de wijken in brengen, het ontplooien van activiteiten lokaal en regionaal met bewoners en 

ondernemers en het faciliteren van Floriade start up projecten. Hiermee versterken en versnellen we de 

groene ontwikkeling van Almere en de koploper positie van de stad als Growing Green City.  

 

De samenwerking en projecten die tot stand komen in de periode tot 2022 zijn minstens zo belangrijk als het 

presenteren van de behaalde resultaten tijdens de Floriade. We versterken elkaar en maken elkaar succesvol. 

We bouwen nieuwe netwerken, helpen nieuwe coalities te vormen, verbinden met de initiatieven, energie en 

ideeën van Almeerders, tillen bestaande projecten en lopende initiatieven naar een strategisch niveau en 

genereren sociale en economische baten. 

  

                                                           

1
 Stad zonder Afval (SB), Energie Werkt (DSO), Blauw Groen (DSO), Almere eet Lokaal i.o. (DSO), Gezonde Jeugd (DSD). De afspraken met de 

verschillende diensten c.q. afdelingen worden vastgelegd in de vorm van samenwerkingsafspraken met de Zelfstandige Programma 

Organisatie Floriade (ZPO). 
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SCOPE  

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 doet 

dit samen met haar bewoners en samen met alle denkbare partijen (landbouw-, tuinbouwbedrijven, 

hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, overheden (Metropoolregio, provincie, rijk). Spontane en lokale 

initiatieven bieden mogelijkheden voor ontwikkeling met kansen voor vernieuwing en experiment. In de 

aanloop naar de Floriade gaat het om kansrijke initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de 

Wereldtentoonstelling en aan de gemeentelijke ambitie voor de duurzame en groene stad. The Making of 

voegt een sociaal component toe aan het principe van de Groene stad dat voorheen vooral een milieukundige 

en ecologische invulling had(Masterplan, alinea “iedereen doet mee”, juli 2015).  

In dit programmaplan voor de Making of staan de vier uitvoeringslijnen; inspireren, verbinden, ondernemen en 

vernieuwen centraal en voegen we een sociaal maatschappelijke component toe aan de Groene stad. De 

gemeente doet dit samen met haar bewoners en met alle denkbare partijen (land, tuinbouwbedrijven, 

hogescholen, kennisinstituten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden (Metropoolregio, 

provincie, rijk). 

Kern is het bevorderen van kansrijke initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de 

wereldtentoonstelling en aan de gemeentelijke ambitie voor de groene en gezonde stad van de toekomst.  
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MONITOR 

Op het hoogste abstractieniveau willen we de stadsbrede ontwikkeling van Almere monitoren; hoe groeit 

Almere tot een groene stad van de toekomst, toegerust om urgente verstedelijkingsvraagstukken van passende 

antwoorden te voorzien. Op een lager abstractieniveau moet de monitor zorgen voor de monitoring van 

Growing Green Cities op de doelstellingen voor Greening, Feeding, Healthying en Energizing. Op het laagste 

schaalniveau zijn er beoogde effecten gedefinieerd die specifiek samenvallen met verschillende projecten in de 

beschreven thema’s. Deze projecten worden de komende vijf jaar gevolgd en de effecten (als output van 

projecten) worden in beeld gebracht om ‘het verhaal’ van Growing Green Cities te vertellen.  

De doelen en indicatoren per thema zijn onderwerp van consultatie met maatschappelijke partners en worden 

meegenomen in de voortgangsrapportage Floriade in november 2017.  

 

Doelen per thema 

In het concept van de monitor op de volgende pagina betreffen het deels doelstellingen die de stad (college en 

raad) zichzelf al eerder heeft gesteld. Dit gaat op voor de thema’s Energizing en Greening. Bijvoorbeeld met het 

verminderen van afval, de doelen rond duurzaam opgewekte energie en initiatieven in het groen. 

Besluitvorming vond plaats bij het vaststellen van de visie Stad zonder Afval (2010), het programma Energie 

Werkt (dat loopt van 2015 – 2018) en het vaststellen van de nota Kleur in Groen (2013). 

 

In het najaar 2017 vinden gesprekken met maatschappelijke organisaties als GGD Flevoland, IVN en Stad & 

Natuur en het bedrijfsleven plaats om genoemde doelen en indicatoren voor Feeding en Healthying aan te 

scherpen, te wijzigen of aan te vullen. De uitkomsten van deze gesprekken worden in de voortgangsrapportage 

Floriade, november 2017 weergegeven.  

 

Wij plaatsen deze doelstellingen in het perspectief van de Floriade opgave tot 2022, zodat de stad tijdens het 

evenement haar eigen verhaal kan vertellen, welke doelen zij zichzelf heeft gesteld en welke resultaten 

sindsdien zijn gehaald.  
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Growing Green Cities 

Doelen: 

• Een groene en gezonde stad: letterlijk en figuurlijk 

• Een wereldpodium voor Almere tijdens de Floriade in 2022 

 

Greening 

 

• Kwaliteit en 

variëteit groen 

vergroten  

• Toename gebruik 

van (bestemd) 

groen  

•  

 

Healthying 

 

• Verbeteren 

gezondheid 

bevolking, zowel 

fysiek als psychisch 

• Promoten van een 

gezonde levensstijl 

(vooral bij jongeren) 

•  

Feeding 

 

• Toename gezonde 

consumptie en kennis 

van lokaal/regionaal 

geproduceerd voedsel 

• Verduurzaming en 

innovatie 

voedselproductie  

• Voedselbeleid; op weg 

naar 1.000 ha lokale 

voedselproductie  

 

 

� % jongeren 

overgewicht in gr. 7 

� Gepercipieerde 

gezondheid  

� Output van 

initiatieven: welke/ 

hoeveel/wat/aantal 

bereikte personen  

 

� Flora en fauna; 

biodiversiteit  

� Gebruik stedelijk 

groen 

�  

� Bewustwording: 

bereikte ouders en 

kinderen door 

programma’s 

� M² openbare ruimte 

voor voedselproductie 

� Werkgelegenheid 

stadslandbouw 

 

� KG Afval PP/PJ  

� % duurzaam 

opgewekte energie 

en warmte  

� Toename 

warmtepompen en 

led verlichting 

� Aantal huishoudens 

die niet aansluiten 

op gas  

 

Energizing 

 

• Toename gebruik 

duurzame 

energie  

• Afname 

energiegebruik 

• In 2022 44% 

duurzaam 

opgewekte 

energie excl. 

mobiliteit 

• Duurzaam beheer 

reststoffen 
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Dutch Agri Food week 

2017 7 dagdeel activiteiten 

2018 10 dagdeel activiteiten 

2019  14 dagdeel activiteiten 

2020 14 dagdeel activiteiten 

2021 14 dagdeel activiteiten en Almere als 

gastheer voor diverse landelijke 

bijeenkomsten 

2022 DAFW op Floriade terrein 

Growing Green Spelddragers 

2017 Spelduitreiking 2 keer per jaar 

2018 Spelduitreiking 2 keer per jaar 

2019 Spelduitreiking 3 keer per jaar 

2020 Spelduitreiking 4 keer per jaar 

2021 Spelduitreiking 4 keer per jaar 

2022 Totaal 2022 spelddragers op het 

podium tijdens de Floriade 2022 

Vergroening stadhuis 

2017 Portretten spelddragers en 

beplanting centrale hal 

2018 Voorjaar ‘Almere in Bloei’ 

2019 Vergroening binnenkant stadhuis  

2020 Vergroening buitenkant stadhuis 

2022 Bezoek het ‘groenste’ stadhuis 

tijdens de Floriade 2022 

VIER UITVOERINGSLIJNEN MAKING OF FLORIADE  

De vier thema’s (feeding, energizing, healthying en greening) zijn duidelijk aanwezig in de vier uitvoeringslijnen 

van Making of Floriade. Het programma zorgt voor verbinding tussen de thema’s. We willen met deze lijnen de 

plus zetten op bestaande projecten en nieuwe initiatieven ondersteunen met onder meer kennis en de inzet 

van ons netwerk. Hierdoor wordt er zichtbaar dat er ongelofelijk veel gebeurd in Almere. Door Almeerders, 

instellingen, ondernemers en overheden. 

1. Inspireren  – laten zien wat er al is 

We brengen de Floriade de wijk in,  zetten een vrijwilligersgroep op, laten zien hoe groen Almere is en 

maken groene initiatieven in de stad veel zichtbaarder onder meer met de jaarlijkse GGC-

spelduitreikingen.   

2. Verbinden  – onderling netwerken 

We investeren in netwerken om Almeerders met elkaar in contact te brengen. Dit levert cross overs, 

onverwachte verbindingen en snellere innovatie op. 

3. Ondernemen  – netwerken voor bedrijven en overheden 

Investeren in zakelijke netwerken, zodat er innovatieve, kansrijke business concepten komen die 

inspelen op GGC. Goed voorbeeld is de City Deal van Almere met andere overheden. 

4. Vernieuwen  – innovatie en scholing door start-ups, ondernemers en instellingen  

Betrekken van jeugd en jongeren bij een groen Almere. Daarnaast (startende) ondernemers en 

instellingen kansen bieden zich verder te ontwikkelen, pionieren volgens Almeerse traditie. 

 

Activiteiten planning 

 

 

 

Activiteit (budget)

Voorgestelde activiteit (geen budget)

Doorlooptijd activiteit/resultaat (geen budget)

Activiteit Making Of Floriade Doel activiteit 2017 sep okt nov dec 2018 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Uitreiking GGC Spelden Inspireren

Floriade Food experience / Stadstuinenfestival Inspireren

Groentesoepfestival Verbinden

Dwars door Almere Verbinden

Vergroening stadhuis Inspireren

Vergroening inkoopbeleid Inspireren

Almere in Bloei Vernieuwen

Zichtbaarheid groene initiatieven in de stad Inspireren

GROW Festival Vernieuwen

Buurten bij de Floriade Verbinden

Informatiebijeenkomst Op weg naar de Floriade Verbinden

Breakfast club Verbinden

Jong leren eten Verbinden

Dutch Agri Food Week 2017 Inspireren

Vrijwilligersgroep Floriade Verbinden

Klankbordgroep Verbinden

Floriade Almere 2022

Activiteiten kalender Making Of Floriade - Growing Green Cities 2017/2022

Activiteiten met als hoofddoel om de groene ontwikkeling van de stad te versterken
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1. Inspireren: laten zien wat er is 

Er gebeurt héél veel in de stad en de provincie; er worden veel initiatieven genomen die inspiratiebron zijn 

en uitnodiging vormen om mee te doen aan de groene ontwikkeling van Almere. Veel van deze initiatieven 

en voorbeelden zijn niet zichtbaar en niet vindbaar. In de Making of Floriade investeren we daarom om deze 

initiatieven veel zichtbaarder te maken. Dit doen we ook door zelf te vergroenen, als voorbeeldfunctie. Kern 

van dit deelprogramma van de Making of Floriade is direct marketing, zichtbaarheid, vindbaarheid en 

promotie. De basis voor informeren,  activeren en mobiliseren.  

� Growing Green spelduitreiking  

� Vrijwilligersgroep Floriade 

� Vergroening stadhuis 

� Klankbordgroep  

� Almere in Bloei 

 

Growing Green spelduitreiking  

Iedereen die zich op een onderscheidende wijze inzet voor een groen en duurzaam Almere krijgt als erkenning 

de Growing Green speld. Deze uitreiking is tweemaal per jaar. Om te vieren dat we sinds 25 maart 2017 meer 

dan 200 spelddragers hebben, is een speciaal boek met vijftig inspirerende verhalen van spelddragers 

samengesteld. Het boek is op 8 juli 2017 uitgebracht, tijdens het Stadstuinen Festival. 

Doel is om in 2022 in totaal 2022 spelddragers te hebben. We bouwen aan het spelddragers netwerk, als 

ambassadeurs van Growing Green Cities. Via sociale media lichten we een initiatief uit ter inspiratie voor 

anderen. In de even jaren dragen we een Growing Green initiatief voor om in aanmerking te komen voor de 

Bonifatius speld (de stadsonderscheiding van Almere). 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: vergroten zichtbaarheid, erkenning van bijdragen van bewoners, maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven. Anderen inspireren om mee te doen of zelf een initiatief te nemen.  

� Doorlooptijd: elk jaar vanaf 2013 – 2022 minimaal twee speld uitreikingen per jaar  

� Organisatie: gemeente Almere  

� Thema: Growing Green Cities  

 

Growing Green Spelddragers 

2017 Spelduitreiking 2 keer per jaar 

2018 Spelduitreiking 2 keer per jaar 

2019 Spelduitreiking 3 keer per jaar 

2020 Spelduitreiking 4 keer per jaar 

2021 Spelduitreiking 4 keer per jaar 

2022 Totaal 2022 spelddragers op het podium tijdens de Floriade 2022 

 

 

Vrijwilligersgroep Floriade 

Almeerders willen zich vrijwillig inzetten om de Floriade te promoten op bijeenkomsten en festivals. De eerste 

keer vond plaats tijdens Kom in de Kas, april 2017. De vrijwilligers krijgen 4 x per jaar een presentatie en horen 

als ‘eerste over de laatste ontwikkelingen’. Er is een wandelgroep gestart om elkaar te treffen en te leren 

kennen.  

� Eigenaarschap: Floriade bv 

� Resultaat: informatie positie bewoners versterken, vergroten draagvlak.    
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� Doorlooptijd: 2017 – 2022  elke tweede woensdag van de maand 

� Organisatie: Floriade bv met ondersteuning van de gemeente  

� Thema: Floriade en Growing Green Cities  

 

 

Vergroening Stadhuis 

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Zodra je het stadhuis ziet of binnenkomt voel je dat in Almere een 

groene ontwikkeling gaande is, dat in Almere de wereldtentoonstelling Floriade aanstaande is! In 2017 worden 

de eerste groene uitingen geplaatst en in 2018 onderzoeken we de mogelijkheden aan de buitenzijde van het 

stadhuis. De komende jaren blijft de groene uitstraling zich vernieuwen.  

 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: bevorderen zichtbaarheid Growing Green Cities en bijdragen aan de groene stad  

� Doorlooptijd: 2017 – 2018  

� Organisatie: gemeente Almere  

� Thema: Floriade en Growing Green Cities  

Vergroening stadhuis 

2017 Portretten spelddragers en beplanting centrale hal 

2018 Voorjaar ‘Almere in Bloei’ 

 2019 Vergroening binnenkant stadhuis  

2020 Vergroening buitenkant stadhuis 

2022 Bezoek het ‘groenste’ stadhuis tijdens de Floriade 2022 

 

 

Klankbordgroep  

Doel is het bevorderen van het open gesprek over de voortgang van de Floriade, de betekenis van het 

evenement voor de stad en de kansen en de risico’s.  

 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: vertegenwoordigers van de omliggende wijken (Haven, Stedenwijk, Centrum, Filmwijk) zijn 

ogen en oren voor de gemeente en helpen bij het in kaart brengen welke onderwerpen van belang zijn 

voor de informatie voorziening richting de bewoners.  

� Doorlooptijd: eens in de 2 á 3 maanden  

� Organisatie: gemeente Almere  

� Thema:  Floriade en Growing Green Cities  

 

 

Almere in Bloei  

We brengen de bloemen naar de stad en vergroten de biodiversiteit. Onder de hoogspanningsmasten (de 

TenneT-zone) maken we een groen lint met bollen en een kruidenmengsel (ook wel een bijenlint genoemd). 

Ook verrassen we alle 42 Almeerse wijken met ieder een bollenveldje van 30 m2. We realiseren zgn Tiny 

Forests in Haven en Poort en ondersteunen bewonersinitiatieven (bijvoorbeeld het Odeonpark).  

 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: Vergroten van de biodiversiteit, geur en fleur in de wijken en als bloeiend lint door de stad  
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� Doorlooptijd: 2017  

� Organisatie: KAVB, Tennet, Landschapsbeheer Flevoland, Vlinderstichting, IVN en AIB / gemeente  

� Thema: Greening  
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2. Verbinden – onderling netwerken 

We investeren in netwerken om Almeerders met elkaar in contact te brengen (‘human to human’). Hierbij 

vinden we cross overs en onverwachtse verbindingen, met mooie resultaten als gevolg. Informeren, 

activeren en mobiliseren zowel met een persoonlijke als open uitnodiging. Zowel in het stadscentrum, als in 

de wijk, als in de regio en op de Floriade zelf.  

� Bewonersprojecten Almere maakt Groen, samenwerken met programma Groenblauw  

� Ambassadeurs Stad zonder Afval, samenwerken met programma Stad zonder Afval  

� Bewoners werken aan hernieuwbare energie, samenwerken met programma Energie Werkt! 

� Breakfastclub 

� Buurten bij de Floriade 

� Go Greener Tour  

� Customer Relationschip Management  

� Op Weg naar de Floriade  

� Coalitie Buitengewoon 

� Festivals (Floriade Food Experience, GROW, Groentesoepfestival, Dwars door en Dutch Agri Food 

Week)  

 

 

Bewonersprojecten Almere maakt Groen, samenwerken met programma Groenblauw 

Het gaat om het aantrekkelijker maken van de bestaande groengebieden, het aanleggen van nieuwe natuur in 

de Eemvallei, Oosterwold, Pampushout en het herplanten van bos in zgn Tiny Forests. Doel is de omgeving te 

vergroenen en  de natuur de stad in te brengen.    

 

• Eigenaarschap: provincie en gemeente  

• Resultaat: verbinden van stad en natuur, vergroten van de biodiversiteit en variëteit, bevorderen van 

groenbeleving voor bewoners  

• Doorlooptijd: 2016 – 2022  

• Organisatie: provincie Flevoland, gemeente Almere samen met IVN, St Erf, Flevolandschap, OSA 

• Thema: Greening  

 

Ambassadeurs Stad zonder Afval, samenwerken met programma Stad zonder Afval  

Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Als 

we bepaalde grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er 

minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. We zetten ambassadeurs in, gaan in gesprek met bewoners 

en ontdekken welk maatwerk per wijk nodig is.  

 

• Eigenaarschap: Stadsreiniging, gemeente Almere  

• Resultaat: bewustwording vergroten van kosten van afval, het reduceren van restafval, bevorderen 

van recycling en door toevoeging van waarde (upcycling) produceren van nieuwe producten  

• Doorlooptijd: 2010 – 2022  

• Organisatie: gemeente Almere  

• Thema: Energizing  
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Bewoners werken aan hernieuwbare energie, samenwerken met programma Energie Werkt! 

We werken samen met bewoners en bedrijven aan de verduurzaming van energie en warmte en een stad 

zonder aardgas. Die doen we door het stimuleren van opwekken van hernieuwbare energie, het verduurzamen 

van het warmtenet, het isoleren van woningen en bedrijven, bevorderen gebruik van led verlichting, door 

grootschalige zonnevelden en windparken te faciliteren en aan te leggen, door maatregelen voor besparing te 

bieden. We werken samen met bewoners in de Bouwrai projecten in de Filmwijk en in Haven. Zij werken aan 

nul op de meter en delen als ambassadeurs de bevindingen met andere bewoners in hetzelfde project.  

 

• Eigenaarschap: gemeente Almere  

• Resultaat: toename van het gebruik van duurzaam opgewekte energie en warmte, CO2 neutraal 

maken van Almere  

• Doorlooptijd: 2015 – 2018  

• Organisatie: Gemeente Almere, programma Energie Werkt! 

• Thema: Energizing  

 

 

• Aantal aansluitingen zonnepanelen in 2016, goed voor 8.504.571 kWh 
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Breakfastclub 

Nieuwe ontmoetingen in het Floriade paviljoen om elkaar te ontmoeten en een plus te zetten op elkaars 

initiatieven.  

 

� Eigenaarschap: Floriade bv  

� Resultaat: onverwachtse verbindingen met nieuwe resultaten die bijdragen aan de groene gezonde 

stad  

� Doorlooptijd: één maal per maand, 8 x per jaar 2017 – 2022  

� Organisatie: Floriade bv met ondersteuning van gemeente en provincie  

� Thema: Floriade Growing Green Cities  

 

Buurten bij de Floriade 

Bevorderen van dialoog, uitwisselen van informatie en vergroten van kennis over de Floriade.  

 

� Eigenaarschap: Floriade bv  

� Resultaat: bevorderen gesprek over de voortgang Floriade, betekenis van het evenement en 

verkennen mogelijkheden voor initiatiefnemers  

� Doorlooptijd: maandelijks, 10 keer per jaar gestart in 2016 met doorloop tot 2022 

� Organisatie: Floriade bv met ondersteuning van gemeente en provincie  

� Thema: Floriade en Growing Green Cities  

 

Go Greener Tour  

We gaan op pad met de Go Greener bus van Stad en Natuur (met een interieur van Almeers Hout en 

zonnecellen op het dak). We sluiten aan bij evenementen en ontmoetingen in de stadsdelen Almere Buiten, 

Haven en Poort. Voor laagdrempelige promotie en ontmoeting en de uitnodiging aan bewoners om bij te 

dragen aan de groene ontwikkeling van Almere. Daarnaast wordt een Go Greener Regio tour opgezet; een 

bezoek aan gemeenten in de provincie en de Metropoolregio Amsterdam.  

 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: leren kennen van innovaties in de regio, betrekken van de regio bij het evenement,  

promoten van het thema Growing Green Cities, uitnodigen om mee te doen. 

� Doorlooptijd: 2017 – 2022  

� Organisatie: gemeente met ondersteuning van Floriade bv 

� Thema: Floriade en Growing Green Cities  

 

Doelgroepen bereiken via CRM (Customer Relationship Management)  

Databestand dat in staat stelt direct en rechtstreeks tot bepaalde mensen en organisaties te richten als ook het 

relatie bestand te verduurzamen voor de nalatenschap en overdracht na 2022. 

.  

� Eigenaarschap: Floriade bv, gemeente ZPO, provincie  

� Resultaat: gericht kunnen uitnodigen, betrekken en informeren en verduurzaming van het relatie 

bestand van de Floriade, ook na 2022.  

� Doorlooptijd: 2017 – 2019  

� Organisatie: Floriade bv  
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� Thema: Floriade Growing Green Cities  

  

Op Weg naar de Floriade  

In een centrale bijeenkomst informeren we Almeerders over de laatste stand van zaken met de organisatie van 

de wereld expo, de gebiedsontwikkeling en Growing Green Cities. Deze centrale bijeenkomsten vinden plaats 

in het KAF, de schouwburg van Almere en als de bouwwerkzaamheden het toestaan op het Floriade terrein.  

 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: informatie positie van Almeerders versterken, vergrote draagvlak. Almeerders blijven op de 

hoogte van de ontwikkelingen voor het evenement en de stadswijk.  

� Doorlooptijd: 2016 – 2022, twee maal per jaar  

� Organisatie: gemeente en Floriade bv 

� Thema: Floriade Growing Green Cities  

 

Coalitie Buitengewoon  

Gezonde voeding bij minima bevorderen en voedselverspilling tegengaan. Door voedseloverschotten op te 

halen bij lokale partijen (supermarkten, restaurants), dit voedsel te verwerken tot gezonde maaltijden en te 

bezorgen bij de doelgroep in Almere die het het hardst nodig heeft. De coalitie met St. Wensjes, de Wegwijzer 

en Weet Hoe je Leeft is van start gegaan in Almere Buiten en gaat zich uitbreiden naar Haven en Stad en  

daaropvolgend naar Poort.  

 

� Eigenaarschap: Coalitie Buitengewoon  

� Resultaat: nieuwe samenwerkingsverbanden om voedselverspilling tegen te gaan en gezonde voeding 

bij minima te bevorderen 

� Doorlooptijd: 2016 – 2022  

� Organisatie: Coalitie Buitengewoon met ondersteuning van gemeente  

� Thema: Feeding, Energizing  

 

Evenementen en Festivals  

Floriade Food Experience In een kas op het Stadstuinen Festival in het centrum van Almere presenteren zich 

op interactieve en aansprekende wijze Food en Feeding. Op 8 en 9 juli 2017 vond dit festival voor het eerst 

plaats. De komende vier jaren blijft de Floriade Food Experience zich op dit festival ontwikkelen.  

� Eigenaarschap: OVSA, ondernemersvereniging Stadshart Almere ism gemeente ZPO  

� Resultaat: 7.000 mensen maakten op inspirerende wijze kennis met innovaties in Food en Feeding op 

het Stadstuinen festival 2017. Laagdrempelige manier van informeren en inspireren.  

� Doorlooptijd: 2017 – 2022 éénmaal per jaar in de zomer  

� Organisatie: OVSA in samenwerking met B2B productions 

� Thema: Feeding  

 

GROW Een festival gericht op jongeren met een aantrekkelijke muzikale programmering op een bijzondere 

locatie, Utopia in het Floriade gebied. Met inspirerende voorbeelden, proeverijen en experimenten. In 2016 

trok het festival in 2 dagen 1500 bezoekers. In 2017 duurde het festival een dag en kwamen er ook 1500 
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bezoekers. De komende jaren wordt gestreefd naar een groei met uiteindelijk 10.000 bezoekers in 2021. Het 

festival wordt georganiseerd door de Urban Greeners, de jonge voorhoede van de Floriade.  

� Eigenaarschap: Floriade bv 

� Resultaat: bevorderen van betrokkenheid van jongeren bij de Floriade en de ambities voor een groene 

en gezonde stad  

� Doorlooptijd: jaarlijks 2016 – 2022  

� Organisatie: de jonge voorhoede van de Floriade, de Urban Greeners 

� Thema: Feeding  

 

Groentesoepfestival, vers bereid met Growing Green Dit festival is in 2016 en 2015 ook georganiseerd door St 

Art Culture in samenwerking met de winkeliers en ondernemers van Centrum Almere Buiten. In 2017 wordt het 

gecombineerd met de achtste Growing Green Cities speld uitreiking.  

� Eigenaarschap: St Art Culture  

� Resultaat: laagdrempelige manier van informatie uitwisseling over de Floriade en Growing Green 

Cities  

� Doorlooptijd: 2015 – 2022 één maal per jaar in Almere Buiten  

� Organisatie: St Art Culture met ondersteuning van winkeliersvereniging Almere Buiten en gemeente  

� Thema: Feeding  

 

Dwars door Een fietsevenement, met een leuke eerste editie op 17 juni 2017, tegelijkertijd met de open dag 

van de Floriade en edities in Almere Poort, Almere Haven, Almere Buiten, Tussen de Vaarten en 

Noorderplassen West. Doel is om een bewegelijke manier ondernemers in het eigen stadsdeel en of wijk te 

leren kennen en een sportieve belevenis te hebben. 

� Eigenaarschap: St Art Culture  

� Resultaat: 1000 a 1200 fietsers maken op vrolijke wijze kennis met ondernemers en ervaren het groen 

in het stadsdeel   

� Doorlooptijd: 2017, volgende edities afhankelijk van financiering  

� Organisatie: St Art Culture samen met ondernemers in het betreffende stadsdeel of wijk, met 

ondersteuning van de gemeente 

� Thema; Healthying en economie  

 

 

Dutch Agri Food Week  

Almere en Flevoland zetten zich nadrukkelijker op de agenda tijdens de Dutch Agri Food week (rond 

Wereldvoedseldag in oktober) en laten zien wat Flevoland en Almere op het gebied van agrifood te bieden 

heeft. Jaarlijks laat Almere meer van zich horen. In 2016 namen we deel met één sessie bij Aeres Hogeschool, 

in 2017 lanceren we de programmering Floriade Food Experience en Floriade Food Science en de komende vier 

jaar verstevigen we onze programmering.  

 

• Eigenaarschap: Dutch Agri Food Week is een landelijk werkende project organisatie  

• Resultaat: bevorderen van kennis en openheid van agro food bedrijvigheid,  meer studenten, 

leerlingen en professionals op de arbeidsmarkt voor agrifood sector interesseren, Almere als Growing 

Green City met de focus op Feeding op de kaart zetten.   
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• Doorlooptijd: 2016 – 2022, tien dagen rond Wereldvoedseldag in oktober  

• Organisatie: provincie, ondernemers Buitenvaart, Floriade bv, EDBA, OMFL, Flevo Campus, Aeres 

Hogeschool. AMS en gemeente  

• Thema: Feeding  

Dutch Agri Food week 

2017, 7 dagdeel activiteiten 

2018, 10 dagdeel activiteiten 

2019 , 14 dagdeel activiteiten 

2020,14 dagdeel activiteiten 

2021 14 dagdeel activiteiten en Almere als gastheer voor diverse landelijke bijeenkomsten 

2022 DAFW op Floriade terrein 
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3. Ondernemen – netwerken voor bedrijven en overheden 

Specifiek gericht op ondernemers organiseren we informatiebijeenkomsten en nodigen we uit om met 

innovatieve kansrijke business concepten te komen. Informeren, activeren en mobiliseren in een zakelijke 

jas gericht op ondernemers en in nauwe samenwerking met Economische Zaken gemeente Almere,  

provincie Flevoland. VBA en bureau Inkoop & Aanbesteding.  

� Floriade Business Club en Floriade Kring  

� Floriade Werkt Challenge  

� Twee bijeenkomsten per jaar voor Almeerse ondernemers  

� Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Growing Green  

� Lokaal Voedsel Flevoland 

� MUFPP en City Deal  

� Buitenvaart voedselfabriek 

 

 

Floriade Business Club en Floriade Kring 

De Floriade Business Club beoogt 2022 vrienden te verbinden aan de Floriade. Elke deelnemer draagt € 2.022,- 

bij. De Floriade Kring wil een digitaal loket vormen voor de bedrijven in de regio voor informatie over 

aanbestedingen en werken. De Floriade Kring is een initiatief van VBA Almere, in samenwerking met 

bedrijfskringen in Flevoland en Gooi & Vechtstreek.  

 

� Eigenaarschap: Floriade bv en VBA  

� Resultaat: 2022 vrienden die zich verbonden hebben aan de Floriade. Een digitaal loket waar 

ondernemers alle informatie kunnen vinden en zich geïnformeerd weten tbv kansen voor hun eigen 

bedrijf.  

� Doorlooptijd: 2017 – 2022  

� Organisatie: Floriade bv en VBA, vereniging bedrijfskring Almere en regio  

� Thema: Floriade, Growing Green Cities  

 

Floriade Werkt Challenge 

Floriade Werkt Is een programma van de provincie Flevoland dat ruimte biedt om te experimenteren met 

innovaties in de land- en tuinbouw en deze direct te implementeren in productiesystemen. De provincie daagt 

ondernemers uit via ‘Challenges’ om met innovatieve oplossingen te komen en werkt deze samen met het 

bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen uit tot nieuwe business cases. De provincie investeert in de 

kenniseconomie en stelt zich ten doel de economie en economische structuur in de provincie te versterken. De 

fysieke locatie voor Floriade Werkt is de Innovatie Werkplaats.  

In de drie categorieën student-ondernemer, MKB Flevoland en Samenwerkingsverband worden in totaal 3 

winnaars geselecteerd. Naast een geldprijs krijgen de winnaars vouchers om naar behoefte extern advies in te 

winnen en het podium van de Innovatiewerkplaats tijdens de Floriade. Tijdens het NRC live event op 1 juni 

2017 zijn de winnaars bekend gemaakt. De volgende Floriade Werkt Challenge is in voorbereiding.  

� Eigenaarschap: provincie Flevoland  

� Resultaat: innovatieve producten en oplossingen voor de tuin- en landbouw, versterken van de 

economische structuur,  

� Doorlooptijd: eerste Challenge in 2017, tweede Challenge in voorbereiding  
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� Organisatie: provincie Flevoland  

� Thema: Feeding  

 

 

Twee ondernemersbijeenkomsten per jaar 

Ondernemers betrekken en informeren over alle ontwikkelingen van de Floriade; gebiedsontwikkeling ebn 

wereldtentoonstelling. Ondernemers uitnodigen bij te dragen aan de groene ontwikkeling van de stad.  

 

� Eigenaarschap: VBA en gemeente Almere  

� Resultaat: bevorderen van betrokkenheid en dialoog met ondernemers, bevorderen van lokale 

economische bedrijvigheid  

� Doorlooptijd: 2017 – 2022  

� Organisatie: gemeente (ZPO, Economische Zaken en Bureau aanbesteding en inkoop) en VBA   

� Thema : Floriade   

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een krachtig instrument om duurzaamheidsdoelstellingen te 

bereiken en geeft tevens invulling aan de gemeentelijke voorbeeldrol. De gemeente Almere koopt jaarlijks voor 

ca. €250 miljoen in, van sociaal domein tot infrastructuur tot eigen facilitaire benodigdheden. In december 

2016 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 (Manifest MVI) ondertekend.  Almere 

gaat bij haar inkoop en aanbesteding nadrukkelijk inzetten op Circulair inkopen (o.m. in MRA verband), 

waaronder de inzet van reststromen uit de stad als grondstof voor nieuwe producten en het gebruik maken 

van natuurlijke grondstoffen, Innovatiegericht inkopen, Klimaatbewust inkopen, Social return (SROI) en MKB 

gericht inkopen (stimuleren lokale economie). 

• Eigenaarschap: gemeente Almere, bureau Inkoop en Aanbesteding   

• Resultaat: bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen voor de stad en de eigen organisatie, vergroten 

van de voorbeeldrol.   

• Doorlooptijd: per 2017 – 2018    

• Organisatie: gemeente   

• Thema: Growing Green Cities  

 

Lokaal Voedsel Flevoland 

Flevolandse ondernemers, actief in de productie, verkoop en levering van lokaal geproduceerd voedsel hebben 

vastgesteld dat er bij verschillende doelgroepen een toenemende vraag is naar (de herkomst van) gezond 

voedsel. Zij zien dit als belangrijke kans. Het streven is gericht op te komen tot een overkoepelende 

Flevolandse organisatie. Gedacht kan worden aan inzet van een hub, distributie, coöperatie, online verkoop, 

promotie via gezamenlijk merk. 

 

� Eigenaarschap: Flevolandse ondernemers  

� Resultaat: een eigen Flevolands sterk merk en een toename van lokale afzet van lokaal geteeld 

voedsel  

� Doorlooptijd: 2017 – 2022 twee keer per jaar  

� Organisatie: aanjaagteam vanuit de provincie Flevoland, Wageningen Plant Research, Stap in Actie en 

Biologisch netwerk 

� Thema: Feeding  
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MUFPP en City Deal 

Om een stedelijke agenda te ontwikkelen werken we internationaal en nationaal samen met andere steden. In 

2015 ondertekende Almere samen met rond de 130 steden het Urban Food Policy Pact (UFPP) in Milaan. In 

2017 is de City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ gestart met vier ministeries (EZ, BZK, VWS, OCW), twaalf 

gemeenten (Amsterdam, Almere, Den Haag, Ede, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Venlo, Helmond, 

Utrecht, Oss, Rotterdam) en twee provincies (Gelderland, Noord-Holland) en met betrokken partners vanuit 

kennisinstellingen en bedrijfsleven. De deelnemende steden streven er naar om het Nederlandse 

voedselsysteem te verbeteren door nauwe samenwerking met Rijkspartijen, kennisinstellingen en bedrijfsleven 

en vooral van elkaar te leren in deze City Deal. 

 

� Eigenaarschap: gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling  

� Resultaat: van elkaar leren,  het bestaande voedselsysteem verbeteren door vooral het lokaal geteeld 

voedsel en de afzet ervan te vergroten. 

� Doorlooptijd: 2013 – 2022  

� Organisatie: gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling  

� Thema: Feeding  

 

Buitenvaart Voedselfabriek 

Een aantal glastuinders in Almere Buitenvaart oriënteert zich op de transitie van bloemen- naar voedselteelt en  

om zich aan te sluiten bij de voedselcoöperatie Voedselfabriek. Het idee is om als 'Voedselfabriek Almere' op 

zo'n 20 hectare een breed assortiment groenten te telen en de lokale afzetmarkt te vergroten.   

 

� Eigenaarschap:  Voedselfabriek    

� Resultaat: vergroten van het aandeel lokaal geteeld voedsel in Almere op weg naar 200 ha. Minimaal 

20% van de 90 ha kassen is omgezet van bloementeelt naar groenteteelt. De meeste ondernemers op 

de Buitenvaart gebruiken energie en warmte die duurzaam opgewekt is 

� Doorlooptijd: 2015 – 2021 

� Organisatie: vereniging Buitenvaart Duurzaam ism Agrimaco, Flynth, Alliander, LTO Glaskracht, 

Triodos, RABO met ondersteuning van gemeente (olv gebiedsmanager PBS, met Energie Werkt  en 

Economische Zaken)  

� Thema: Feeding en Energizing  
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4. Vernieuwen  – innovatie en scholing door start-ups, ondernemers en instellingen 

Sommige projecten zoeken nadrukkelijk de aansluiting of steun in de rug van de Making of van de Floriade, 

sommige projecten bieden zich aan vanuit de netwerken of zijn een relatie van Nederlandse Tuinbouw Raad 

en zoeken een gemeentelijke gesprekspartner. “Vernieuwen”  is een programmaonderdeel dat steeds in 

beweging zal blijven. We grijpen de kansen waar ze zich voordoen om op weg naar de Floriade de groene 

ontwikkeling van Almere te versterken, met onder meer de blik gericht op jongeren en de jeugd.  

� Urban Greeners ondernemen 

� Samenwerken met Flevo Campus – Feeding the City  

� Samenwerken met Gezonde Jeugd  

� Jong geleerd 

� Samenwerken met kenniskring Buurtmoestuinen en schooltuinen Almere  

� Groene etalages Waterlandseweg  

� Almeers water 

 

 

Urban Greeners ondernemen   

Floriade 2022 gaat over het vergroenen van de stad. De Urban Greeners houden zich bezig met verschillende 

vraagstukken: Hoe zorgen we dat de alsmaar groeiende steden in de wereld genoeg gezond voedsel, schoon 

drinkwater en energie hebben? Kan de groei van de stad samengaan met een verhoging van de kwaliteit van 

leven van miljarden mensen? Jaarlijks groeit hun beweging met jonge ondernemers en met zes tot tien 

projecten per jaar. Ze bouwen mee met de Floriade. De Urban Greeners hebben nu een eigen parfumlijn, een 

lokale frisdrankbar, een tiny house, een drijvend kantoor, een planten-DJ en een voedselbos. Al deze projecten 

vinden hun plek op hun eigen eiland, Utopia.  

 

� Eigenaarschap: Urban Greeners, jonge makers en doeners  

� Resultaat: creatieve gebiedsontwikkeling voor de nieuwe stadswijk Floriade en 4 ha broedplaats met 

oplossingen voor voedsel en energie vraagstukken. Een living lab als onderdeel van de 

wereldtuinbouw expo Floriade 

� Doorlooptijd:  2015 – 2022  

� Organisatie: Urban Greeners met ondersteuning van Floriade bv en gemeente ZPO Floriade 

� Thema: Growing Green Cities   

 

 

Samenwerking met Flevo Campus - Feeding the City  

Op de Flevo Campus komen studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers samen om te onderzoeken en 

te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden duurzaam kunnen veranderen en vernieuwen. Het 

blijft niet bij onderzoek: Almere en omgeving is de live praktijkwerkplaats waar we kennis overdragen en 

omzetten in nieuwe producten en diensten. Zo wordt bij Parkhuys onderzoek gedaan naar de effecten van 

moes - tuinieren op de gezondheid van mensen die genezen van kanker en wordt een pop up restaurant 

geopend in de Stedenwijk, bij scholengemeenschap het Echaton om gezonde en betaalbare maaltijden aan te 

bieden aan buurtbewoners.  

 

� Eigenaarschap: gemeente, provincie, Aeres, AMS  

� Resultaat: innovaties en wetenschappelijke toepassingen op het gebied van voedselvoorziening en 

gezondheid in groeiende steden. 
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� Doorlooptijd: 2016  en verder  

� Organisatie: provincie, gemeente dienst Sociaal Domein, Aeres Hogeschool, AMS, Universiteit van 

Wageningen,  

� Thema : Feeding the City  

 

Samenwerking met Gezonde jeugd  

In Almere willen we graag dat de Almeerse kinderen en jongeren gezond leven. Daarbij kijken we naar fysieke 

gezondheid en mentale gezondheid. Een gezonde leefstijl vergroot de kansen van Almeerders op sociaal en 

economisch vlak. Deze aanpak sluit aan bij een aantal activiteiten dat al loopt in Almere op het gebied van 

gezond gewicht zoals JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Jong Leren Eten, Groene Gezonde Verbinding, 

Almere Kenniscentrum Talent en heel veel andere activiteiten in de stad, georganiseerd door scholen, ouders, 

bedrijven en sport organisaties.  

 

� Eigenaarschap; Rijk (ministeries van EZ en VWS), provincie (Duurzaam Door) en gemeente dienst 

Sociaal Domein en ZPO  

� Resultaat: bevorderen van voedingsbewustzijn door samen te koken, te proeven. Bevorderen van 

gezonde leefstijl door samen te bewegen zodat meer Almeerse kinderen een gezonde leefstijl hebben 

en op gezond gewicht zijn.  

� Doorlooptijd: 2016 - 2022 

� Organisatie: provincie, gemeente Almere Dienst Sociaal Domein, GGD Flevoland, IVN, Stad en Natuur  

� Thema ; Healthying, Feeding  

 

Jong geleerd  

In de reguliere afspraken tussen gemeente en het onderwijs wordt groen en gezond nadrukkelijk meegenomen 

in de afspraken over de lespakketten. We volgen de uitkomsten van Beleef (het jaarlijks evenement dat 

georganiseerd wordt door Stad en Natuur en Collage en waar zo’n 200 leerkrachten, leiders van kinderopvang 

en naschoolse opvang zich laten inspireren over lesaanbod over de natuur en cultuur in het volgende 

schooljaar. In 2017 -2018 neemt Floriade BV deel als experiment met ‘Bouw je eigen Drijfveer' en de 'Floriade 

Tuinbouwbattle'. De intentie is om de vraag vanuit de stad helder te krijgen. Hoe kan de Floriade de komende 

jaren daaraan tegemoet komen?  

Daarnaast wil de Floriade onderwijs en onderzoek de kans geven om te leren van de Floriade. De doelgroep 

hiervoor is middelbaar en hoger onderwijs (MBO, HBO, WO). Doel is om een goed lopend programma te 

ontwikkelen dat de komende jaren invulling gaat geven aan studie opdrachten, stages, traineeships en 

werkervaringsplekken.  

� Eigenaarschap: Floriade bv en gemeente ZPO  

� Resultaat: jongeren leren van de Floriade. Welke oplossingen kunnen zij bedenken om gezondheid- en 

duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Wat kunnen zij bijdragen aan een groene, duurzame en 

gezonde stad?  

� Doorlooptijd: 2018 – 2022  

� Organisatie: Floriade bv met Stad en Natuur en gemeente dienst Sociaal Domein, Onderwijs en ZPO 

Floriade 

� Thema: Feeding, Healthying  
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Samenwerking met Kenniskring Buurtmoestuinen en schooltuinen Almere 

De Kenniskring Buurtmoestuinen en schooltuinen Almere wordt gevormd door twintig mensen die, ieder op 

hun eigen manier, actief zijn op het gebied van buurtmoestuinen en schooltuinen. In totaal is deze groep 

betrokken bij zo’n zestien initiatieven. Vijf op het gebied van schooltuinen, elf op het gebied van 

buurtmoestuinen. Het doel van de Kenniskring is het versterken en verrijken van elkaars initiatief middels 

inspiratie, intervisie en kennisoverdracht. De Kenniskring werkt vraag-gestuurd.  

 

� Eigenaarschap: OSA, Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere  

� Resultaat: vergroten van de betrokkenheid en groep van bewoners met kennis van stadslandbouw wat 

resulteert in groei van de stadslandbouw en volkstuinen   

� Doorlooptijd: 2014 – 2022    

� Organisatie: Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere ism Universiteit van Wageningen  

� Thema: Feeding   

 

Groene Etalages Waterlandseweg  

Samen met de vereniging van hoveniers (VHG, 1200 leden) zijn groene etalages ontwikkeld langs de entree 

route naar Almere en de Floriade.  

� Eigenaarschap: NTR, VHG  

� Resultaat: bevorderen van de groene uitstraling van Almere en groene entree van de stad op weg naar 

de Floriade   

� Doorlooptijd: 2018 – 2019  

� Organisatie: VHG, vereniging van hoveniers samen met provincie, Aeres en gemeente  

� Thema: Greening  

 

Almeers Water op elk schoolplein  

Hoe krijgen we op elk van de 93 schoolpleinen in Almere dat kwalitatief goede water van Almere ter 

beschikking? De droom is dat elk schoolplein in 2022 een heus Growing Green watertappunt heeft en kinderen 

er van bewust zijn dat het water vele malen lekkerder én gezonder is dan frisdranken.  

 

� Eigenaarschap: gemeente ZPO  

� Resultaat: alle schoolkinderen kunnen hun waterflesjes vullen op het schoolplein en weten dat 

Almeers kraanwater het lekkerste ‘fris’ drankje is  

� Doorlooptijd: 2018 – 2022  

� Organisatie: gemeente (ZPO ism AIB, Vastgoed, Sociaal Domein), Waterschap en 

scholengemeenschappen (ASG en Prisma)  

� Thema: Healthying   
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BESTUURLIJK EN AMBTELIJK OPDRACHTGEVERSCHAP  

Kern is het bevorderen van kansrijke initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de 

wereldtentoonstelling en aan de gemeentelijke ambitie voor de groene en gezonde stad van de toekomst.  

De Making of is bij uitstek een programma waarin stad, provincie, Floriade bv, het bedrijfsleven, de 

kennisinstellingen, bewoners en de maatschappelijke organisaties samen werken voor een groene en gezonde 

stad. Gemeentelijk is de Making of Floriade van de diensten en de afdelingen. Samen geven we betekenis en 

inhoud aan de doelstellingen van Growing Green Cities. 

 

Gemeentelijk is het college B&W eigenaar en als collectief bestuurlijk verantwoordelijk.  

 

Betrokkenheid bij het programma Floriade Almere 2022, Making of Floriade : 

• Burgemeester F. Weerwind: veiligheid, internationale contacten 

• Wethouder T. Herrema: ruimte (gebiedsontwikkeling), Growing Green Cities en programma 

Energie Werkt, Groen Blauw, programma i.o. Almere eet Lokaal, 

• Wethouder M. Pol: economie en financiën (aandeelhouderschap Floriade BV) 

• Wethouder F. de Jonge: (sociaal domein), coalitie Buitengewoon, werkgelegenheid,  

• Wethouder R. Peeters (onderwijs): Gezonde Jeugd, Flevo Campus, Innovatie programma 

• Wethouder F. Huis (Stedelijk beheer, Cultuur) programma Stad zonder Afval, Energy on Upcycling.  

 

Wethouder Herrema is de portefeuillehouder Floriade en als zodanig primair verantwoordelijk. 

 

Opdrachtsturing van het programma Floriade 

Positionering programmaorganisatie Floriade 

De Zelfstandige Programma Organisatie (ZPO) is direct geplaatst onder de gemeentesecretaris. De directeur 

van de ZPO wordt agendalid van het Directieteam Almere (DTA). De programmadirecteur Floriade is ambtelijk 

opdrachtgever, de gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk.  

Opdrachtnemer is de programmamanager Floriade Almere 2022. Deze programmamanager stuurt het Growing 

Green team binnen de gemeente aan. 

 

Economie  (Inter-)nationale profilering 

Bijdragen aan toerisme en 

vestigingsklimaat van stad 

en regio 

Bestedingen 

Nieuw vestigers 

€ 410 mln. bestedingen 

410.000 overnachtingen 

15 nieuwe vestigers 

Aantrekken hoger opgeleiden 

   

   

Almere Stad  Betrokkenheid Floriade – Almere v.v. 

Growing Green Almere Interactie Floriade – Stad Almere Experimenten in de wijk 

Iedereen kan meedoen Vrijwilligers Bottom-up initiatieven 

 

Figuur 2: uit schema sturingsindicatoren programma Floriade, Governance en inrichting zelfstandige programma 

organisatie mei 2017  
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Bestuurlijke voortgangsrapportage 

Twee maal per jaar wordt de voortgangsrapportage aan de raad aangeboden. Naast risico’s en control wordt 

vooral aandacht besteed aan de mate waarin de doelstellingen van het programma worden bereikt, de 

voortgang en een overzicht van te verwachten producten (prospectie). De programmadirecteur Floriade is 

verantwoordelijk voor de opstelling van de bestuurlijke voortgangsrapportage 

 

 

 

Ambtelijke opdrachtsturing 

Kernprojecten en gerelateerde projecten met samenwerkingsafspraken 

Bij de taakverdeling tussen de ZPO en de lijnorganisatie wordt onderscheid gemaakt tussen kernprojecten en 

gerelateerde projecten. De ZPO stuurt de Making of aan op die onderdelen van de uitvoeringslijnen waar zij als 

eigenaar is benoemd.   

Kernprojecten (budgetten, ambtelijke capaciteit) vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

programmadirecteur. Gerelateerde projecten en programma’s worden aangestuurd vanuit de lijn organisatie. 

Het DTA is collectief verantwoordelijk voor het bewaken van de samenwerking en de wederkerigheid daarvan 

tussen ZPO en lijnorganisatie en het bespreken van voorstellen om die samenwerking te verbeteren.  

 

FINANCIËLE MIDDELEN EN EFFECTEN 

 
Om dit programma handen en voeten te geven is ambtelijke inzet nodig. Binnen de ZPO Floriade is reeds 

budget aanwezig voor een Programmamanager en een Programmamedewerker. Deze kosten zijn reeds 

meegenomen in het college- en raadsvoorstel rondom inrichting van de ZPO en governance Floriade. 

Voor wat betreft het programmageld is er sprake van inzet van bestaande budgetten.  Vanuit de aanjaaggelden 

voor 2017 eenmalig budget gereserveerd voor Almere in Bloei en Feeding the city. Vanuit het Fonds 

Wijkontwikkeling kan jaarlijks een werkbudget van € 50.000,- worden aangewend.  

Hieronder het overzicht van de financiële middelen voor 2017. In 2018 en verder is jaarlijks alleen de 

ambtelijke inzet en het werkbudget Growing Green Cities beschikbaar.  Dit is minimaal noodzakelijk om de 

activiteiten uit te voeren.  

 

 

  

Dienst
Begroot 

2017

Begroot 

2018

Begroot 

2019

Begroot 

2020

Begroot 

2021

Begroot 

2022
Totaal

Programma organisatie ZPO         186.000         186.000         186.000         186.000         186.000         186.000      1.116.000 

Aanjaaggelden: Almere in Bloei ZPO         200.000                       -                       -                       -                       -                       -         200.000 

Aanjaaggelden: Feeding the city  DSO         115.000                       -                       -                       -                       -                       -         115.000 

Fonds Wijkontwikkelig  PBS            50.000            50.000            50.000            50.000            50.000            50.000         300.000 

Making of                      -         551.000         236.000         236.000         236.000         236.000         236.000     1.731.000 
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[BIJLAGEN] 

1. Spin off Economisch en Sociale met verwachte effecten in 2022, Masterplan Floriade 2015 

2. Go Greener 2017 – 2022; ambities en doelen uit masterplan in schema weergegeven  

3. Communicatie; gebruik van social media om initiatieven van Almeerders zichtbaar te maken 

4. Overzicht van Growing Green spelddragers in de periode 2013 - 2017  

5. Werkdocument activiteiten kalender Making of Floriade 2017 -2022  
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Bijlage 1. 

Spin off Economisch en Sociaal
uit Masterplan Floriade 
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Bijlage 2. 

 

Go Greener 2017 – 2022  

Onderstaand zijn de ambities en doelen uit het Masterplan Floriade Almere 2022 weergegeven aan de hand 

van vijf gedefinieerde inhoudelijke ambitieclusters: 

- Floriade fysiek en duurzaamheid (innovatieve en hoogwaardige terreininrichting, de kansenstrategie 

en bereikbaarheid volgens principes Growing Green Cities); 

- Floriade world lab en experience podium (aantrekkelijke World expo); 

- Floriade kennis en innovatie (internationaal onderzoeksprogramma Growing Green Cities); 

- Floriade economie (economische spin-off toerisme, agrofoodbedrijven, services en toeleveranciers); 

- Floriade Almere Stad (interactie Floriade – Stad Almere, betrekken mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt). 

 

 

De scope van het programmaplan voor de Making of Floriade gaat over de interactie van de Floriade met de 

stad, in het bijzonder de kolommen Economie en Almere Stad met uitzondering van Mensen Floreren.  

In Mensen Floreren vormt de Floriade de katalysator voor werkgelegenheid, ook voor hen met langdurige 

afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een gescheiden programma en wordt apart aan de gemeenteraad 

voorgelegd, 3
e
 kwartaal 2017.  

Het opdrachtgeverschap van de verschillende programma’s en projecten ligt bij meerdere 

samenwerkingspartners. In dit programmaplan voor de Making of staan de vier uitvoeringslijnen; inspireren, 

verbinden, ondernemen en vernieuwen centraal en voegen we een sociaal maatschappelijke component toe 

aan de Groene stad. De gemeente doet dit samen met haar bewoners en met alle denkbare partijen (land, 

tuinbouwbedrijven, hogescholen, kennisinstituten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden 

(Metropoolregio, provincie, rijk). 
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Bijlage 3. 

Communicatie  

We willen de groene stad en de rijkdom aan initiatieven in Almere veel zichtbaarder maken. We willen 

Almeerders betrekken en uitnodigen om mee te doen.  

 

Facebook  

Doel is een breed Almeers publiek betrekken bij Growing Green Cities en enthousiasme verkrijgen.  

Facebook is een belangrijk platform om te laten zien wat er gebeurt. FB is verreweg het beste sociale medium 

om de wat oudere doelgroep online te bereiken. In de leeftijd van 20-39 en 40-64 jaar zitten veel meer mensen 

op Facebook (89% en 77%) dan op bijvoorbeeld Twitter (25% en 19%). Ook is bijzonder dat FB in alle leeftijden 

goed scoort. Daarmee spreek je de meest brede doelgroep aan. Op dit moment hebben we 502 likes. Voor het 

einde van het jaar streven we naar 2022 likes.  

Actie 1: Door iedere week minstens 3 relevante berichten te plaatsen (over evenement, een spelddrager en 

over een groen initiatief dat loopt in Almere), bouwen we snel een nog breder netwerk op.  

Actie 2: Door twee keer per jaar een kleine betaalde campagne op te zetten (bv rond de nominatie van de 

Growing Green Spelden) (kosten in totaal 100 euro) is het goed mogelijk binnen de doelgroep (inwoners van 

Almere) enkele berichten een veel groter bereik te laten krijgen. Dit levert ook weer meer verbondenheid met 

GGC en met de FB-pagina op. 

 

Cijfers Growing Green Cities op FB 

Goede content levert aandacht en betrokkenheid op.  

 

 
 

Aantal 1000+ bereik berichten in periode oktober’16-maart’17: 1 

Aantal 1000+ bereik berichten in periode maart’17-april’17: 6 

 

Twitter 

Zichtbaar maken op Twitter wat er gebeurt en een fanbase bouwen. Meer verwijzen naar sterke website 

(Floriade.nl of de site van Growing Green Cities. Op dit moment hebben we 467 volgers. 

Actie: Retweeten van interessante berichten en minimaal 3x per week plaatsen van relevante content. 

Doel: Door 1000 volgers te krijgen meer bekendheid te genereren voor GGC en bijbehorende initiatieven. 

 

Eigen nieuwsbrief 

Doel: Betrokken mensen actief blijven informeren 

Via een nieuwe nieuwsbrief over Growing Green Cities alle spelddragers en andere geïnteresseerden 

informeren, activeren en motiveren. Actie 4 x per jaar een nieuwsbrief met 4 artikelen versturen. 
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Bijlage 4. Overzicht spelddragers Growing Green initatieven 

  

 
1e UITREIKING 15 FEBRUARI 2014 

  Organisatie 

1 Buitenplaats 

2 Almeerse Wolunie 

3 Natuurlijke buitenruimte bij Peuterspeelzaal de Koppoter 

4 Parkwijk Schooltuin 

5 Almeerdaagse 

6 Noorderplassen Tuinen 

7 Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief 

  Zorggroep Almere 

8 Regelrechtvandeboer 

9 Kenniskring Buurtmoestuinen Almere 

10 Neverending Art 

12 Ontwerp zelfvoorzienende lodge 

13 ONZE Volkstuinen-in de kas 

14 Cupidohof 

  

 
2e UITREIKING 8 NOVEMBER 2014 

  Organisatie 

15 HappyInsect 

16 Prijsvraag Rondje Weerwater - Eilanden in het weerwater 

17 Prijsvraag Rondje Weerwater - Weerwaterkapel 

18 Prijsvraag Rondje Weerwater - BRUG naar de toekomst 

19 Prijsvraag Rondje Weerwater - Waterglijbaan (stedenwijk)strand 

20 Prijsvraag Rondje Weerwater - Fête Campetre 

21 Prijsvraag Rondje Weerwater - Urban Sport & Relax Sport   

22 Prijsvraag Rondje Weerwater - Rondje-weerweatert.nl 

23 FRTC 

24 VLA 

25 Almeerse Wolunie 

26 Kindertuinen Almere 

27 The plantable Home 

28 Zenit 

29 Mooi Zo Goed Zo 

30 Stichting ABRI 

31 Stichting Weet hoe je leeft 

  

 
3e UITREIKING 20 JUNI 2015 

  Organisatie 

32 Sinaasappelkistjes 

33 Groentje BV en Groentje Cider 

34 Rozentuin Judy Garlandhof 

35 Groentopia 

36 Voedselbos Sieradenbuurt 
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37 Boomgaard Filmwijk 

38 Wandelnet 

39 VaiPreDi Gezond eten en meer bewegen 

40 Plan B 

41 Hondenspeelveld Tussen de Vaarten 

42 Buurtmoestuin Trommelstraat 

43 Moesbakken in openbaar gebied 

44 Expert permacultuur 

45 Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk 

46 Vrienden van het Koggepark 

47 Bewoners Nemesisstraat 

48 Tulppad 5 Almere 

  

 
4e UITREIKING 26 september 2015 

  Organisatie 

49 Streekparade 

50 Creative Cooperation 

51 Atelier 1332AT 

52 Schooltuinen Zenit 

53 Staatsbosbeheer 

54 Puur van Jan 

55 Vlinder- en bijenlint 

56 Kruidenwijk 

57 Huyskweker Almere 

58 Joke Rebel 

59 Chris van de Linden 

60 Zelfbeheer Leemwierde 

61 Ruiltuin Leemwierde 

62 Moestuinen Zenit (Triade) 

63 Zelfbeheer De Marken 

64 Moestuinwerkgroep Nobelhorst 

65 Wilde Buffetlaan 

66 Almeerse Wind 

67 Upfallshower 

68 Groentesoep Festival en Sjopping Mol 

69 Almeerdaagse 

70 Voormalig wethouder gemeente Almere 

  

 
5e UITREIKING 23 APRIL 2016 

  Organisatie 

71 Actief buurtbewoonster en kerklid 

72 WE Make 

73 Eerste energieneutrale woning Nobelhorst 

74 Energie Werkgroep Nobelhorst 

75 Milieuactivist en journalist Radio Ipiales in Colombia 

76 Platform Filmwijk Schoon 

77 Concept Nerd 
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78 Eerste 8 pioniers Oosterwold 

79 Boomkunstenaar Boogaart Almere 

80 Bio Trio 

81 Bodhi Kinderopvang 

82 Eetbaar lint Almere Haven 

83 Polderbushcraft Almere 

84 Inspiratie Inc. 

85 Natuurbeleving 

86 Millvision 

87 Vereniging De Discus 

88 Bomen- en kunstfietsroutes 

89 Minimum aan restafval thuis 

90  't  Groene Hart / Breukelengracht 

91 De Blauwe Reiger 

92 The Foodpress 

  

 
6e UITREIKING 25 SEPTEMBER 2016 

  Organisatie 

93 Inspiratie Inc 

94 100 Huizenplan 

95 Learn by Movement 

96 Zenit 

97 Pluktuinen Valetaweg 

98 Kersenboertje 

99 Picnic 

100 Stadsboer 

101 Ouder Kind Traject 

102 BuurT-Tuinen 

103 Simpliade 

104 Vogelbescherming 

105 Gradiënt Natuurbeheer 

106 Tea da di Date 

  

 7e UITREIKING 25 MAART 2017 

 Organisatie 

107 Oud-ambtenaar 

108 IVN Bomentuin de Kemphaan 

109 Groen Gas Almere 

110 De Drijfveer 

111 Ondernemer Floriade Businessclub 

112 De Schaperie 

113 Rozentuin in den Hoven/Uithof 

114 Kerkuilenwerkgroep Flevoland 

115 Kronkelveld 

116 De Almeerdaagse 

117 De Bosrandwerkgroep 

118 VINDplaats Zenit 
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119 VaiPreDi 

120 Imker Stad&Natuur 

121 5000Stappen 

122 Schaapje Schaapje 
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Bijlage 5. 

 

 


