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Kader

• Rijksstructuurvisie Amsterdam–Almere–Markermeer

• Werkmaatschappij Almere Centrum/Weerwater – Gebiedsontwikkelingsplan: 

kansenstrategie

• Floriadeis één van de kansen
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Wat isFloriade?

1. Evenementin 2022

Trekker:FloriadeBV. Relatie metNederlandse Tuinbouwraad, als eigenaar van het 

merkFloriade

2.  Onderdeelgebiedsontwikkeling aan hetWeerwaterTrekker: Almere. Relatie met 

RRAAM/Almere2.0/ Fonds Verstedelijking Almere (FVA)

3.Weg naar evenement toe:Making of2012 – 2022

Diverse programmalijnen(o.a.jeugdfloriade, economie,internationaal,growinggreencities).

Trekker: afwisselend gemeente, rijk enprovincie
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ThemaFloriade

• GrowingGreenCities(Feeding,Greening,Energizing,Healthying)

• Vinden van oplossingen voorurgente en mondiale

verstedelijkingsvraagstukkenop het gebied van

voedsel, energie, water engezondheid

• Hoe voeden we9 miljard (stads)bewoners in 2050 duurzaam engezond?

• Innovatiekracht van de Nederlandsetuinbouwsector



Focusprovincie

• Voor het evenementincl.makingofheeft provincie € 10 mln. gereserveerd

• Maar aandacht gerichtop blijvende betekenis:

• RRAAM/Almere 2.0/Weerwater (kansenstrategie)

• Creatie kenniscampus opFloriadethema’s(inspiratie:Wetsus)

• Starten metInnovatiewerkplaatsopFloriadeterrein

• IntentieovereenkomstAeres(november 2014)

• Kiem voor ontwikkeling kenniscampus

• Samenwerkingin voorbereiding, in gesprek met:Aeres, TNO, TU Delft, WUR, UvA Green Campus, 

AMS,Deltares,Wetsus





Innovatiewerkplaats

• Mei: locatie globaal vastgelegdin Masterplan

• Juni: Programma van Eisen gereed, op basis van input van mogelijke 

gebruikers

• Augustus: 3 varianten voorlopig ontwerp

• Streven: bouw 2ehelft 2016 (afhankelijk van exacte locatie en zettingsduur 

ophoogzand)

• Icoon vanbiobasedencirculair bouwen (workshop 3 juni: ideeën en partners 

zoeken)

• Doorontwikkelinggebouw naar 2022: zowel innovatief in 2016 als in 2022 

(newnext)

• TijdensFloriadeis hetonspaviljoen
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Economisch programma ‘FloriadeWerkt!’

Vullen van werkplaats met activiteiten, zoals:

• Onderzoek en studie (Aerese.a.)

• Organiseren van ontmoetingen (crossovers)

• Podium voor presentatie van innovaties

• Werkplaats voor ondernemers enkennisinstellingen

• Suggestie:opknippen in themajaren
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Financiering Programma ‘FloriadeWerkt!’

• Voorstelaan PS: €2,0mln. van de door ons gereserveerde €10 mln.

– in september als aanvulling op Jaarprogramma FVA 2015

• Eerder vastgestelde programma betrof alleen proceskosten

• Nu aanvulling in voorbereiding met zes projecten

• November: Jaarprogramma FVA 2016

– altijd relatie metAlmere

• EFRO: haalbaarheidsstudies,proeftuin,

innovatieprojecten

-kanook buitenAlmere

• Inbreng ondernemers en kennisinstellingen

– Mogelijkgezamenlijkeaanvraag NatureBasedSolutions
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Overige ontwikkelingen

• Duikschool

– Eigendom gemeente, exploitatieVrienden van deFloriade

– Provincie kan ook daar ontmoetingen organiseren

– Slim samenwerken, dubbele overhead vermijden

• Masterplan en Omgevingsplan

– Masterplan injuni/juliin gemeenteraad Almere

– Voorbereiding Omgevingsplan + MER gestart

• FloriadeBV

– In 2ehelft 2015 op te richten

– Almere gaat ingesprek over beste vorm en deelnemers
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