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F l o r i a d e  e n  G r o w i n g  G r e e n  C i t i e s  -  H e t  k a n  i n  A l m e r e  

Pleidooi om aan de slag te gaan 
 

 

 

 

 

 

        I N T R O D U C T I E   

10 jaar “Making of” was de boodschap bij  het binnenhalen van de Floriade. 

Inmiddels  is  daar nog 7,5 jaar van over.  In de achter l iggende per iode is  

veel  nagedacht over het hoe,  wie,  wat en waar .  Enkele k leine in it iat ieven 

zi jn van de grond gekomen en vooral reeds bestaande i n it iatieven zi jn  

“benoemd” tot het Floriade  -  en Growing Green Cit ies  domein.  

De potentie van de Floriade is  voor Almere echter veel groter.  Wi l len we 

die potentie vol ledig  benutten  dan zul len we met elkaar aan de s lag 

moeten.  Daar hebben we die jaren hard  voor nodig.  Niet a l leen om een 

mooi evenement neer te zetten,  maar vooral  om de spin -off  van het 

evenement voor,  t i jdens en na het evenement in de stad vorm te geven.  

Voor de inwoners van de stad,  voor het onderwijs  in de stad,  voor het  

bedrijfs leven in de stad en voor de groene organisat ies in de stad .  Want 

dat is  de échte erfenis  die het evenement kan nalaten.  

Dit p leidooi is  een oproep om samen aan de s lag te gaan.  

       H E T  D N A  V A N  A L M E R E  

Almere als  jonge en bedachte stad heeft van oudsher de vraag na ar wonen 

gefaci l i teerd.  In eerste instantie vooral als  over loop -stad van Amsterdam 

maar is  nu steeds meer groeiend naar een woonstad in de randstad.  Deze 

focus op wonen heeft  ook voor een b ijzondere stad gezorgd; meegaand 

met de gedachte van de ti jd en niet gehinderd door een eeuwenoude 

historie is  een stad ontstaan in een groen/blauw raamwerk,  met een 
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bijzondere infrastructuur en  een stadscentrum dat bij  ontdekking door 

mensen van bui ten een bli jvende indruk achter laat.  In  de ontwikkel ing van 

de stad laten we ons niet le iden door een lange historie maar door 

moderne pr incipes.  

Almere is  een stad waar we gewend zi jn te experimenteren.  Om bestaande 

regels  overboord te zetten.  Om met elkaar te k i jken hoe b ijzondere 

init iat ieven mogeli jk  gemaakt kunnen worden.  Recente ontwikkel ingen 

zoals  IBBA,  de ontwikkel ing van Poort en in Oosterwold z i jn  daar  

voorbeelden van.   

Almere is  een stad die verbind t.  De l i jnen zi jn  kort en veel organisat ies  

voelen zich bi j  de ontwikkel ingen in de stad betrokken.  We staan met 

elkaar open om samen aan de stad te bouwen.  Bestuurders zi jn bereikbaar, 

het bedri jfs leven is  betrokk en bij  veel van de opgaves waar de stad voor 

staat en de groene en maatschappel i jke  organisat ies nemen een grote ro l  

op zich.  Maar ook inwoners verbinden z ich in k leine en grote init iatieven.  

Het gemiddelde prof iel  van het A lmeerse bedrijfs leven is  kenmerk end aan 

een sterk uitvoerend karakter;  d ienstverlenend,  no -nonsens en hands-on.  

Minder prominent aanwezig zi jn hoog technologische organisat ies of  

voorlopers in innovat ie.  Zo zien we in de stad logistieke bedrijven,  

bedrijven in de ICT sector d ie z ich voor al  met opslag,  beheer  en 

programmeren bezig  houden,  een sol ide bouwsector,  een sterke 

leasesector,  etc.  In recente ontwikkel ingen zie we aanslu itend bi j  dit  DNA 

ook een sector ontstaan rondom ( fulf i lment van) webwinkels.  

Maar economisch kenmerkt Almere zich vooral ook door een grote groep 

van ZZP’ers.  Van schi lder tot ICT -er of  f inancieel special is t.  Ook dit is  een 

groep die z ich vooral kenmerkt door werk u it  te voeren dat gedaan moet 

worden.  

Cultureel  valt  vooral  het  talent  op dat  Almere voortbrengt.  Op  vele 

plaatsen in Nederland komt talent uit  Almere boven dr i jven.  Natuur l i jk  in 

ons AJSO maar ook met al ler lei  ta lentenjachten.  In A lmere is  nog niet  

zozeer een gevest igde culturele orde maar dit  n iet gevest igde culturele 

landschap geeft ju ist ruimte aan e xperimenten en talent om boven te 

komen dri jven.  

Een bepalende factor  in het DNA Almere is  het groen van de stad.  In  

vergeli jk ing tot andere grote steden kent Almere twee keer zo veel groen.  

Steeds meer vervult  dat groen een  “actieve” rol in de stad.  Het nodigt  

bewoners en organisaties uit  er  niet a l leen in te verbli jven maar ook om 

te k i jken naar de d iverse ro l len d ie d it  groen kan spelen.  Als  vr i je t i jd 



3 

factor,  als  productiefactor,  a ls  socia le factor en als  act ieve factor  in de 

gezondheid van de stad.  

       S T R A T E G I E  

Samen bouwen aan Growing Green Cit ies en de Floriade doen we vanuit  

onze kracht,  vanuit ons DNA. Ons DNA vertaalt zich r icht ing Growing Green 

Cit ies en de Floriade met het op ons opnemen van een faci l i ta ire rol .  

We hebben de ruimte en de organisaties om init iat ieven op het gebied van 

Growing Green Cit ies en de Floriade te faci l i teren.   

Onderwijs instel l ingen,  wetenschappeli jke instel l ingen en bedr ijven,  zowel 

nationaal als  internationaal,  v inden vandaag in A lmere de ruimte om hun 

innovat ies en  experimenten een plek te geven.   

We hebben de o verheden die bereid  z i jn daarover  mee te denken en 

regelgeving af  te stemmen. We hebben de onderwijs inst ituten die kunnen 

bijstaan in onderzoek  en kennis ,  we hebben het bedri jfs leven dat kan 

faci l i teren bi j  d e uitvoering en we hebben de groene organisaties die mee 

kunnen dragen.    

We z i jn een stad die niet vast zi t  in oude systemen of  bepaald wordt door 

haar geschiedenis.  We zi jn een stad met ruimte voor vernieuwing en 

experimenten.  

Deze boodschap is  vandaag t e verwoorden (door accountmanagement)  en 

te verbeelden ( in bi jvoorbeeld een Flor iadehuis of  Werkplaats) .  Daarmee 

kunnen we vandaag de wereld in.   

Wij  b ieden de ru imte en fac i l i te iten in de volle breedte ,  met in  2022 een 

wereldwijd podium met internat ionale aandacht voor innovaties en 

experimenten; d it  tezamen geeft ons een unieke propos it ie.   

Vanaf vandaag kunnen we verder bouwen.  

       P R O C E S  E N  R E S U L T A A T  

Bouwen aan een groene stad (Growing Green Cit ies)  en de Flor iade doen 

we niet door te bouwen aan een resultaat maar vooral door een proces 

neer te zetten waarmee we bouwen.   

Als  we vandaag zouden beginnen aan het bouwen van de mi l ieustraat  van 

de toekomst om op de Floriade te laten zien,  dan zal d it  concept in 2022 

al  sterk achterhaald z i jn.  Gewoon omdat de ontwikkel ingen met een groot 

tempo voortrazen.  
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De uitdaging l igt vooral in het  neerzetten van concepten waar aan we 

vandaag kunnen gaan bouwen en waar in we ook in de komende jaren 

steeds de laatste innovaties kun nen opnemen. Hiermee laten we t i jdens 

de Floriade zowel de laatste stand van zaken zien ,  a lsook het proces dat 

er voor zorgt dat vernieuwingen steeds kunnen worden opgenomen in een 

veranderende wereld.   

Het  proces waarmee we werken verdient  daarbi j  meer  aa ndacht dan het 

resultaat dat we neerzetten.  Dan z i jn we in staat om vandaag aan de s lag 

te gaan,  een leidende rol op ons te nemen en innovat ief  te b l i jven.  

       G R O E I  

Almere kent (nog) geen “anker” - inst i tuut zoals  E indhoven Phil ips  heeft,  

Den Haag het  Vredespaleis  en Rotterdam de haven.  Rondom deze 

instituten ontstaat  bedrijvigheid,  kan schol ing plaatsvinden en z i j  hebben 

een duidel i jke aantrekkende werking.  

Hoe “groen” samengaat met een stedeli jk  gebied of  een stedel i jk  gebied 

meer “vergroent” heeft de p otentie om uit te groeien tot een onderwerp 

met een “anker” functie.  Het is  een vraagstuk waar wereldwijd  in vele 

vormen aan gewerkt wordt.    

Door vandaag onze ruimte en faci l iteiten act ief  aan  exper imenten en 

innovat ies  op dat  gebied aan te gaan b ieden,  aan de stad en regio te 

verbinden,  kunnen we deze onderwerpen in Neder land en daarbuiten  een 

plek geven.  Met de groei van experimenten en innovaties en tegel i jkert i jd 

een betrokkenheid van organisaties in de stad en de regio ,  ontstaat ook 

steeds meer een k l imaat dat aantrekkend zal  z i jn  voor ander e 

experimenten en organisat ies.  

Daarmee bouwen we aan de groei van de stad.  

De geschiedenis  van Almere laat  vooral een focus voor de groei  van de 

stad in de woonopgave z ien.  Focus op de groei van de “harde” factoren  

(huizen,  infrastructuur  en bedri jfsterreinen) van de stad.  Ontwikkel ing van 

de “zachte” factoren van de stad,  sociaal,  cu ltureel,  economisch en 

onderwijs ,  heeft h ierbij  alt i jd enigsz ins achter gelopen.  Juist het proces 

rondom de F lor iade en de “Making of”  biedt kansen om in deze factoren 

te groeien.  Wel l icht zelfs  om een verschuiving te bewerkstel l igen waarbij  

de groei van de “zachte” factoren leidend worden in  de verdere 

ontwikkel ing van de stad.  
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Als  we in staat z i jn om met elkaar een anker functie in de stad te creëren 

kan groei niet a l leen vanuit een woningopgave ontstaan maar vooral vanuit 

een b loeiend geheel van onderwijs ,  economie en groene identiteit.  

       K E N N I S ,  E R V A R I N G  &  N A A M  O P B O U W E N  

De Floriade en het  proces van Growing Green Cit ies kunnen een grote 

bijdrage aan Almere  en de provincie  leveren als  we dat weten te 

verankeren in de regio.  A ls  de F lor iade s lechts een podium is  van 

organisat ies van buiten de regio (omdat daar nu eenmaal de kennis  of  

innovat ies z i tten) of  projecten (van t i jdeli jke  aard)  dan zal dit  na af loop 

van de Floriade ook weer “verdampen”  en houden we s lechts de fysieke 

erfenis  over .   

Door lokale en regionale organisaties te betrekken bi j  de act iviteiten 

rondom Growing Green Cit ies en de Flor iade zi jn we in staat om ook in de  

regio bl i jvende kennis en ervar ing op te bouwen.  

Als  we in staat z i jn om vanuit het proces rondom Growing Green Cit ies en 

Flor iade bus iness cases voor  het bedrijfs leven te ontwikkelen,  kennis  voor 

het onderwijs  of  uitvoeringsprogramma’s voor de groene or ganisat ies dan 

zorgen we voor een verankering.  Een verankering die kan bijdragen aan de 

ontwikkel ing en identiteit  van de stad  en de regio,  die door vele 

organisat ies gedragen en uitgedragen wordt.  Waarmee we een naam 

bouwen.  

       S A M E N W E R K I N G  

De échte erfenis  van de Flor iade en Growing Green Cit ies ontstaat als  we 

in de stad en in de regio met elkaar weten samen te werken.  Als  het  proces 

en het resultaat door al le part i jen gedragen wordt.  

Zoals  in iedere samenwerking betekent dit  niet dat we het a lt i jd met elkaar 

eens zul len z i jn,  we b i j  t i jd en wij le andere vis ies zul len hebben of  soms 

teleurgesteld zullen z i jn.  Samenwerking is  een proces van geven en nemen.  

Bovenal betekent samenwerking dat we een gezamenli jke agenda hebben 

om de Floriade en Growing Gr een Cit ies  te realiseren.  Dat we een 

gezamenli jke agenda hebben om een substantiële bi jdrage te leveren aan 

de stad,  de regio en al le betrokken organisat ies.  Dat we daar met (en niet 

tegenover)  elkaar de schouders onder zetten.  

In iedere samenwerk ing dragen de deelnemers hun eigen belangen en 

verantwoordeli jkheid.  Ook in het proces van Growing Green Cit ies en 
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r icht ing de Floriade draagt iedereen z i jn eigen context.  Zolang we de 

context,  belangen en verantwoordeli jkheid van elkaar de ruimte kunnen 

geven en kunnen respecteren en onszelf  dan toch de vraag kunnen stel len 

“hoe kan ik  je helpen?” kunnen we met elkaar succesvol zi jn.   

       S L O T P L E I D O O I  

Bij  ieder vl iegwiel is  het in  beweging kr i jgen,  het aans lingeren ,  de zwaarste 

taak.  De taak die het meeste energ ie kost.  Ook in de weg naar de Flor iade 

en binnen Growing Green Cit ies zien we dat.  Het is  een taak die z ich niet 

laat inkopen door euro’s  maar om noeste arbeid en doorzettingsvermogen 

vraagt.   

Toch zoeken we naar het vl iegwiel van de Flor iade en Growing G reen Cit ies 

voor stad en regio.  Dat betekent dat we vandaag de schouders eronder 

moeten gaan zetten.  Hoe eerder we het wiel in beweging kr i jgen,  hoe 

groter de opbrengst zal  z i jn.  

Wij  vragen dan ook om:  

  Aansluitend bi j  het DNA van Almere vanaf vandaag aan 

de Flor iade en Growing Green Cit ies  te gaan bouwen; 

  De kracht van Almeerse  -  en regionale organisaties als  

faci l iterende factor in te zetten;  

  Accountmanagement in te zetten om  onze ru imte en 

faci l iteiten aan te b ieden aan  experimenten en 

innovaties  en deze aan de stad te verbinden ;  

  Een plek te real iseren waar lokale en regionale 

organisaties z ich kunnen presenteren;  

  Te werken aan een invull ing van de Flor iade en Growing 

Green Cit ies die meebouwt aan een “anker” -onderwerp 

in de stad en regio;  

  Organisaties,  exper imenten en projecten te verbinden 

met de stad en regio zodat hier kennis,  ervar ing en 

naam opgebouwd wordt;  

  Gegeven de context waarin de verschi l lende betrokkenen 

opereren de Floriade en Growing Green Cit ies in 

samenwerking te real iseren.  

Wij  verklaren daarbij  onze bereidheid om, gegeven ons vermogen,  al les te 

doen om samen van de Flor iade en Growing Green Cit ies een succes te 

maken.  
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Laten we met elkaar de potentie van de Flor iade en Growing Green Cit ies 

zo opt imaal mogeli jk  benutten!  

Almere,  september 2014 

       O N D E R T E K E N A A R S  

De volgende koepelorganisat ies hebben dit pleidooi ondertekend:  

 

 

Platform est.  036 wordt gevormd door  de 
volgende partners :  
 
ABN Amro,  Alfen | TBI,  Antea,  Borgh,  CAH  
Almere,  Grundfos,  Knipscheer Infrastructuur ,  
Koops Transport,  Leaseplan Corporat ion,  
Rabobank,  Reimert Bouw en Infrastructuur,  
Staples Advantage,  Tel  Sel l ,  Ult imum, 
Windesheim, Ymere,  L ink to L iek  
 

  

 

 

De bedri jfskr ing Lelystad maakt bi j  de ondertekening van dit pleidooi  
de volgende aantekening die ook door Platfo rm est.  036 van harte 
ondersteund wordt:  
 

1.  In de ogen van de BKL dient de betrokkenheid van het 
bedrijfs leven bij  de Floriade in een publ iek -privaat partnership 
te worden vormgegeven,  

2.  Het is  noodzakeli jk  dat  ook grote,  nat ionaal opererende 
bedrijven van buiten Flevoland z ich voor de Flor iade gaan 
interesseren,  

3.  De rol van de overheid is  die van fac i l i tator d ie het “Flor iade -
vl iegwiel”  in beweging brengt,  

4.  Het gaat n iet a l leen om Almere,  maar om Flevoland als  geheel.  
 

  

  

 Colofon 

Vers ie :   1 .0  

Tek st  e n  v or mg ev in g:   L ink  to  L ie k  

Cont act :   in fo @plat form 03 6. org  

 


