ECONOMISCHE AGENDA FLORIADE 		
Voortgangsrapportage
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als een tien jaar durende ‘making of’ periode.
De gebiedsontwikkeling en het evenement Floriade
2022 worden niet onder de verantwoordelijkheid
van de Provincie Flevoland georganiseerd.
De Economische Agenda Floriade behoort wel tot
het provinciaal domein. In een apart kader wordt
nogmaals de positie van de provinciale agenda
binnen de contouren van de Floriade geplaatst.
En worden enkele ontwikkelingen rondom dit
bijzondere evenement geschetst (pagina 8).

In vervolg op de bespreking van het Statenvoorstel
‘Aanzet Economische Agenda Floriade’ in uw
Statenvergadering van 16 januari 2013, informeer ik
u hierbij over de voortgang op dit thema. De
voortgang schets ik aan de hand van reeds ondernomen activiteiten (‘terugblik’) en voorgenomen
activiteiten (‘vooruitblik’).
De Floriade 2022 is zowel een gebiedsontwikkeling
aan het Weerwater, als een evenement in 2022,
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TERUGBLIK ACTIVITEITEN

vooral te focussen op het topsectorenbeleid voor de
tuinbouwsector en op projecten die in potentie
Floriade waardig zijn.

De Economische Agenda Floriade vereist een
gedegen voorbereiding en een stevig fundament.
Daarom is gekozen voor een grondige, brede en
doortastende verkenningsfase met een uitgebreide
ronde informatieve gesprekken.

Opbouw ideeën portefeuille
Uit deze gesprekken komen ook ideeën, suggesties
en kansen naar voren die in meer of mindere mate
nog verder door ondernemers, onderzoek en
onderwijs moeten worden verkend, omgezet in
kansrijke projectideeën en zo mogelijk uitgewerkt
tot waardevolle businesscases. Ter illustratie zijn
in de bijlage diverse projectideeën beschreven,
die tijdens de verkennende gesprekken aan de orde
zijn geweest (pagina 9).

In januari 2013 hebben Provinciale Staten kennis
genomen van de aanzet tot een economische
agenda voor de Floriade. Deze notitie (‘Floriade
Werkt!’) markeert de start van het gezamenlijk
proces: ondernemers, onderwijs, onderzoek en
overheid werken gezamenlijk aan het kennis- en
innovatieplatform Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in Flevoland, en spannen zich de
komende jaren maximaal in voor de economische
vruchten van de Floriade 2022.

Rol provincie
Duidelijk moge zijn dat de ideeën in diverse stadia
van ontwikkeling zijn, en daarmee een verschillende
vraagstelling naar de provincie hebben.
Die vraag kan materieel van aard zijn: geld.
Maar vaker is zij immaterieel van aard: de provincie
is het afgelopen jaar vooral neutrale verbinder,
aanjager, en excellent gastheer geweest.
De provincie is bij uitstek ook de partij die partijen
over de grenzen van topsectoren heen kan verbinden.

Opbouw netwerk
De notitie ‘Floriade Werkt!’ is sinds januari 2013
gedeeld met 250 bedrijven, branche-organisaties,
overheden, onderzoek- en kennisinstellingen,
en maatschappelijke organisaties. Samen vormen
zij het netwerk, de ruggegraat, en de motor van
onze regionale topsector Agrifood, Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen. Met 40 partijen is verdiepend
gesproken.

Opbouw bestuurlijk netwerk

Uit deze gesprekken komt naar voren dat de toewijzing
van Floriade 2022 aan Almere van onze provincie een
nog interessantere partner heeft gemaakt voor de
agro- en tuinbouwsector. Zowel het evenement
Floriade 2022 als de making of periode worden breed
gezien als een kans om innovaties te tonen en de
regionale sector te verstevigen. Tegelijkerijd is
duidelijk dat het evenement in 2022 voor ondernemers nog slechts een onscherpe stip aan de horizon
is. Dat is de reden voor de provincie om vooralsnog

Op bestuurlijk niveau zijn relaties aangeknoopt met
het cluster Flowers&Food van de Amsterdam
Economic Board (AEB) en met de CAH Vilentum en
haar diverse lectoraten. Er zijn bestuurlijke
werkbezoeken georganiseerd naar het tuinbouwgebied Luttelgeest rondom het thema Biobased
Economy en Geothermie (in samenwerking met de
Stichting Nieuwland) en met de stuurgroep Floriade
aan een viertal bedrijven in Lelystad en Dronten
(‘Floriade-tour’).
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VOORUITBLIK

Waar de gemeente Almere de aanpak van het evenement en de gebiedsontwikkeling voorbereidt, werkt
de provincie aan de topsector Agrifood, Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen - vanuit de aanpak van de Economische Agenda Floriade. Dit alles binnen de kaders
van de bredere Economische Agenda Flevoland en het
bijbehorende uitvoeringsprogramma.

businesscases hebben marktwaarde en kunnen in
2022 op de Floriade aan de wereld worden getoond.
Dit najaar zullen 2 ideeën uitgewerkt worden om te
bezien of er businesscases uit voort kunnen komen.
Een gedachte die verder moet worden verkend,
is of de provincie Flevoland samen met Flevolandse
ondernemers en onderzoekers een paviljoen op de
Floriade zal inrichten voor de succesvolle ideeën:
Showcase Flevoland.
Deze aanpak biedt de mogelijkheid om via de
projectverkenningen invulling te geven aan het
stagebeleid van de provincie Flevoland en daarmee
Flevolandse jongeren de kans te bieden om de CV
aan te vullen met relevante werkervaring en
netwerken.

Hoeksteen van de Economische Agenda Flevoland is
de steun van de provincie Flevoland aan koplopers
van de Flevolandse topsectoren. Die steun zal een
optelling zijn van de volgende instrumenten.

Innovatie arena’s
Een van de instrumenten van de provincie Flevoland
als aanjager, verbinder en excellent gastheer is het
organiseren van regionale innovatie arena’s waar
onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven (‘triple
helix’) elkaar ontmoeten. De juiste aanpak en de
juiste genodigden geven de beste omstandigheden
voor kwalitatief goede projectideeën die substantieel
bijdragen aan de regionale economie. De provincie
werkt hiervoor uiteraard nauw samen met OMFL.
De eerste arena is 21 augustus jongstleden georganiseerd, op het terrein van Marfo Food in Lelystad,
rondom het thema ‘Voeding & Gezondheid’.
De komende periode zullen meer arena’s worden
georganiseerd.

Samenwerking CAH Vilentum
De samenwerkingsmogelijkheden tussen provincie
Flevoland en CAH Vilentum zijn de afgelopen
maanden reeds verkend en zullen in de tweede
helft van 2013 verder worden uitgewerkt.
Als verbinder en aanjager gaat de provincie
Flevoland nauw samenwerken met CAH Vilentum.
De meeste lectoraten hebben een directe relatie
met het Floriade thema Growing Green Cities en
kunnen projectideeën met hun kennis, netwerk en
onderzoek versterken. Enerzijds kan dat op inhoud.
Anderzijds kan het op inbreng.
Zo kunnen studenten in een studentenonderzoek
of stage een wezenlijke bijdrage leveren aan het
opbouwen van een projectidee of businesscase.

Van idee tot businesscase
De projectideeën kunnen uitgroeien tot showcases
voor de Floriade 2022: de meest aansprekende
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Samenwerking andere onderwijs partijen

Dit gezelschap deskundigen kan een rol krijgen bij
de beoordeling welke projectideeën aangejaagd
moeten worden en welke niet. Ook kan dit gezelschap
een rol krijgen bij het aanjagen en verbinden zelf.
Enkele kandidaten zijn reeds in beeld.

Samenwerking met CAH Vilentum ligt vanwege de
Floriade thema’s voor de hand, maar de samenwerking beperkt zich niet tot deze onderwijsinstelling.
Verbreding vindt onder meer al plaats via het
Center of Expertise dat CAH Vilentum met andere
HBO-instellingen ontwikkelt en waar wetenschappelijke kennis vertaald moet worden naar het
bedrijfsleven\business. Er is al een lectorenkring

Samenwerking Ministerie van Economische Zaken
Momenteel wordt de Uitvoeringsovereenkomst
RRAAM (een vervolg op het IAK uit 2010) voorbereid.
Hierin wordt de inzet van het Ministerie van
Economische Zaken bij handelsmissies en internationale bijeenkomsten in het kader van de
Floriade vastgelegd.

Financiële middelen
In januari 2013 hebben Provinciale Staten het besluit
bekrachtigd om binnen de tweede tranche van IFA 10
miljoen euro te oormerken voor de Floriade 2022. Het
advies van verkenner Cees Veerman zal vermoedelijk
meer richting geven over de besteding van deze
gelden. De projectideeën en verkenningen in het kader
van de Economische Agenda Floriade worden aangejaagd via de reguliere budgetten die binnen de
Economische Agenda Flevoland beschikbaar zijn.
Hiervoor zijn in deze college periode geen aanvullende
budgetten nodig. Er wordt momenteel wel bekeken of
subsidieprogramma’s zoals Interreg V en EFRO in te
zetten zijn als een projectidee om aanvullende
financiering vraagt. Door de beperkte hoeveelheid
middelen moet de provincie Flevoland focussen: we
kunnen niet alle ideeën steunen, stimuleren, coördineren of aanjagen. Ook op dit punt zal de nog in te
stellen Raad van Advies of Board een rol krijgen.

gevormd. Ook samenwerking met partijen als de WUR,
Windesheim, Groenhorst College, Warmonderhof,
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling of
Centrum voor Biologische Landbouw is denkbaar.

Samenwerking externe netwerken
Om te komen tot een maximaal effect van Floriade
2022 voor de regio, is het goed om gebruik te
maken van externe netwerken en de betrokkenheid
van sleutelfiguren uit de verschillende sectoren.
Voor het eind van 2013 zal hiervoor een voorstel
worden uitgewerkt en zal een keuze worden
gemaakt tussen mogelijke vormen, zoals een Raad
van Advies of een Development Board.

Volgende rapportage
Over de voortgang en de bereikte resultaten zal
vanaf nu halfjaarlijks gerapporteerd worden aan
Provinciale Staten. Uit efficiency overwegingen
wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten bij
de verslaglegging over de Economische Agenda
Flevoland.
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PROVINCIALE AGENDA EN FLORIADE 2022
De Floriade 2022 is zowel een gebiedsontwikkeling aan het Weerwater, als een evenement in 2022,
als een tien jaar durende ‘making of’ periode. Voor de meeste activiteiten ligt het trekkerschap bij
de gemeente Almere: gebiedsontwikkeling, Jeugdfloriade, internationale Growing Green Cities
netwerk. Op sommige vlakken is dat samen met de Nederlandse Tuinbouwraad en het Ministerie van
Economische Zaken (zoals voor het evenement en op het terrein van de internationale handel).
Voor de regionale economische agenda ligt het trekkerschap bij de provincie Flevoland. Deze regionale Economische Agenda Floriade richt zich op de topsector Agrifood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en zoekt waar mogelijk aansluiting en cross-overs met de andere topsectoren in de provincie.
Binnen de kaders van de bredere Economische Agenda Flevoland (december 2012) en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma is een aanzet uitgewerkt van het economische programma voor de topsector
Agrifood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met als ondertitel ‘Floriade werkt!’, naar analogie van het
programma ‘Almere werkt!’. Provinciale Staten hebben op 16 januari 2013 kennis genomen van deze
notitie.
Deze notitie schetst de volle breedte en diversiteit van de tuinbouwsector en de ontwikkelingen die
in die sector actueel zijn. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen verbonden aan de vier thema’s van
het evenement Floriade 2022: feeding, greening, energizing en healthying the city. Door de diversiteit
van de sector te kruisen met de thema’s van de Floriade is een veelheid aan projectideeën mogelijk.
Die ideeën kunnen worden geïnitieerd door de sector, ondernemers, onderwijs, onderzoek, door het
Growing Green Cities netwerk, of van onderop vanuit de bevolking. Kansrijke projectideeën kunnen
worden uitgewerkt en ontwikkeld om als innovatie te worden gepresenteerd in de aanloop naar het
evenement Floriade 2022 (‘making of’ periode) of tijdens het evenement zelf.
De stad Almere is verantwoordelijk voor het evenement Floriade 2022. De gemeente Almere heeft
ten opzichte van de eerder gehanteerde planning besloten om meer tijd te nemen om de governance
van het evenement goed uit te werken. Op 8 mei 2013 is Cees Veerman gepresenteerd als verkenner.
Zijn opdracht is om een hernieuwde oriëntatie te doen op de in het bidbook gemaakte keuzes.
Concreet: met welk organisatie- en businessmodel kan sprake zijn van een maatschappelijk, cultureel,
commercieel en financieel succesvolle Floriade 2022. En hoe kan met de Floriade de bovenregionale
betekenis van de stad worden verankerd. In november 2013 zullen de eerste resultaten van de verkenning worden besproken in de stuurgroep Floriade 2022. In de opdracht is ook opgenomen dat dan
Provinciale Staten geconsulteerd worden. In mei 2014 volgt een eindadvies aan de gemeente.
De verkenning heeft betrekking op de wereldexpositie en de blijvende legacy ervan voor de stad
Almere. Parallel aan deze verkenning wordt gewerkt aan de gebiedsontwikkeling en de ‘making of’.
Zo heeft Almere de voorbereiding van een JeugdFloriade in gang gezet. Dit zal niet een evenement
zijn, maar een beweging waarbij jongeren actief worden betrokken bij de vergroening van de stad.
Er wordt een vaste kern van jaarlijks 10 nieuwe jongeren gecreëerd, tussen 15 en 30 jaar, die structureel over alle onderdelen van de Floriade gaan meedenken. Dit zal gaan via een jaarlijkse wervingsdag, dat in zichzelf al een evenement moet worden. Ook wordt incidenteel capaciteit of geld beschikbaar gesteld voor jongeren die met een ondernemingsplan voor een nieuw Growing Green Cities
icoonproject komen.
Daarnaast bereidt Almere de internationale Growing Green Cities dialoog voor, wordt een bestemmingsplan voor het evenemententerrein gemaakt, inclusief milieueffectrapportage, wordt samen
met Rijkswaterstaat een landschapsplan voor de verdubbeling van de A6 bij het evenemententerrein
gemaakt en wordt het Rondje Weerwater voorbereid. Ook werkt Almere in overleg met de provincie
aan de eigen accenten binnen de Economische Agenda Floriade.
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BIJLAGE
Projectideeën die tijdens de verkennende gesprekken
aan de orde kwamen. In willekeurige volgorde.
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Speciale Economische Zones

Holland en Flevoland, de Greenport Aalsmeer en de
Agriboard Noord-Holland Noord. De provincie
Flevoland verzorgt het komende jaar een detachering
naar de Amsterdam Economic Board om deze
agenda tot verdere ontwikkeling en uitvoering te
brengen. De ‘making of’ van de Floriade 2022 is via
deze agenda ook één van de icoonprojecten van de
Amsterdam Economic Board geworden.
De gezamenlijke agenda leidt tot samenwerking op
onder meer de volgende thema’s:
• Verbetering samenwerking in het groene onderwijs,
van VMBO tot WO;
• Stimuleren crossovers tussen de tuinbouwsector 		
en betatechniek (bv. composieten, precisieland		
bouw, medicinaal voedsel);
• Voeding en gezondheid;
• Onderzoek naar kansen warmtenetten en geothermie;
• Efficiencyverbetering in logistieke ketens;
• Onderzoek subsidiemogelijkheden uit o.m. 		
EU-programma Horizon 2020;
• Afstemmen deelname aan uitgaande en inkomende 		
handelsmissies;
• Onderzoek naar blueprint voor regionale voedselvoorziening;
• Kansenstrategie tuinbouwsector & toerisme.

Speciale Economische Zones bieden extra ontwikkelkansen aan bedrijven door maatwerk te leveren,
al dan niet tijdelijk, op het gebied van vergunningen,
belastingen, regelgeving, financieringsarrangementen
etc. De provincie Flevoland heeft de wens Speciale
Economische Zones in te zetten ter ondersteuning
van haar topsectorenbeleid, waaronder de land- en
tuinbouw. Het Ministerie ondersteunt deze wens
met een subsidie. Het is één van de manieren om
excellent gastheerschap invulling te geven.
Als tussenresultaat is het rapport ‘Belemmeringen
ondernemers Special Economic Zone Floriade.
Inventarisatie belemmeringen ondernemers met
betrekking op de Floriade’ opgesteld. Dit rapport
wordt bij deze voortgangsrapportage beschikbaar
gesteld.

Gezamenlijke innovatieagenda
Cluster Food & Flowers
van de Amsterdam Economic Board
Met het cluster Flowers & Food van de Amsterdam
Economic Board is medio 2013 een gezamenlijke
agenda opgesteld, met als deelnemers - naast de
Amsterdam Economic Board - de provincies Noord-
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Green Forensics
In 2011 is de Amsterdam Economic Board het
project Green Forensics gestart, dat beoogt forensische technieken te ontwikkelen waarmee kan
worden achterhaald wie de eigenaar is van een tulp,
roos, krop sla, komkommer of aardappel,
om vervolgens een dna-databank aan te leggen om
te voorkomen dat copycats ongestraft aan de haal
gaan met de rassen waarop intellectueel eigendom
is verleend. Binnen Green Forensics wordt ook
gewerkt aan de Pathogen Tracer waarmee ziekteverwekkers in plantmateriaal beter kunnen worden
opgespoord. Green Forensics heeft de ambitie uit te
groeien tot Europees instituut voor registratie van
rassen en echtheidskenmerken. Toepassing van
DNA-technieken in de tuinbouw is een kans voor
tuin- en akkerbouwbedrijven en groene opleidingen
in de metropoolregio, incl. Flevoland. Ook de
kansen voor het project Almere Data Capital worden
verkend, aangezien de tuinbouwsector te maken
gaat krijgen met Big Data technologie. Er zijn al
concrete plannen om in het najaar van 2014 samen
met het cluster Food & Flowers van de Amsterdam
Economic Board in Almere een symposium te
organiseren om de thema’s Green Forensics,
Personalised Food Medicines en Big Data in samenhang
te bespreken.

met de sector worden gedeeld. Het heeft relevantie
voor het initiatief om te komen tot een aardappelkenniscentrum in Emmeloord.

Tuinbouw en visserij
Wat kunnen de tuinbouwsector en de visserijsector
op Urk van elkaar leren? Zowel vis als groente zijn
versproducten en kennen beide vraagstukken op het
gebied van bijvoorbeeld logistiek, tracing & tracking,
afzet, marketing en voedselveiligheid. Beide
sectoren werken aan verduurzaming. Daarnaast
ontstaan combinaties van kweekvisteelt en tuinbouw.
De Floriade kan aanleiding zijn om mogelijke
crossovers en kansen voor Flevoland te verkennen.

Sensor Based Farming

Tuinbouw en voeding en gezondheid

De provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder dragen bij aan het haalbaarheidsonderzoek
“Sensor Based Farming”, dat zich richt op optimalisering van de aardappelteelt door slim gebruik te
maken van onder meer historische teeltgegevens,
gewasscans, luchtfotografie, satellietbeelden en
laboratoriumanalyses. De resultaten worden
gepresenteerd tijdens Potato Europe, de vakbeurs
voor de aardappelteelt die in september 2013 in
Emmeloord zal plaatsvinden. In het kader van
‘Floriade werkt!’ zal worden verkend of dit project
ook interessant is voor andere teelten, zoals
bollenteelt en vollegrondsgroenteteelt.

Er zijn volop actuele ontwikkelingen als het gaat om
de relatie tussen voeding en gezondheid. Begin 2013
werd bekend dat systeembiologen de complete
biochemische “routekaart” van de mens hebben
voltooid. Met de routekaart is het in theorie mogelijk
om voor iedereen inzichtelijk te krijgen voor welke
ziekten hij aanleg heeft. Ook kan in theorie straks
gezien worden welke voeding of welk medicijn het
meest effect zal hebben bij die specifieke persoon.
Ook in Flevoland zijn er al enkele zeer interessante
ontwikkelingen gaande. In de eerste plaats het idee
van verschillende onderdelen van Wageningen UR,
waaronder het Centraal Veterinair Instituut in
Lelystad, voor een landelijk kruiden expertise
centrum. In dit centrum wordt de kennis op het
gebied van kruiden gekoppeld aan de kennis over
diergezondheid en dierexperimenteel onderzoek van
het Centraal Veterinair Instituut, waardoor nieuwe
kennis ontstaat voor de producenten van levensmiddelen voor de mens en van diervoeding. In de
tweede plaats Schothorst Feed Research uit Lelystad
die samen met het Amerikaanse bedrijf Metabolon
onderzoek doet naar metabolisme, oftewel de
stofwisseling. Daarmee kan de relatie tussen voeding
en de gezondheid van dieren worden aangetoond.

Pootgoed en zaaigoed
De Flevolandse pootaardappelsector is een speler
op wereldformaat. In 2013 is verkend wat de
pootaardappelsector kan leren van de zaaigoedsector.
Ze staan in dezelfde traditie van veredeling en
vermeerdering maar de contacten tussen beide
sectoren zijn beperkt. Uit het onderzoek blijkt dat
er gezamenlijke thema’s zijn, zoals hygiëne en
keuring. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook
dat de pootaardappelsector nog geen urgentie
voelt om hiermee aan de slag te gaan. De met het
onderzoek opgedane inzichten zullen in het najaar
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miljoen ton turfvervanger. Het project dient als
pilot bij het onderzoek naar de Speciale Economische Zones.

Hierbij kan gedacht worden aan toevoegingen aan
diervoeding, waardoor bijvoorbeeld de verteerbaarheid van voedsel toeneemt of de weerbaarheid van
dieren verbetert. In de derde plaats doet het
Lectoraat Natuurlijk en Gezond Samen Leven van
CAH Vilentum in Almere nader onderzoek naar hoe
we het eetgedrag van mensen kunnen beïnvloeden
en mensen kunnen aanmoedigen om te kiezen voor
gezonde voeding. En tot slot vond er op 17 juli jl.
een Masterclass Voedsel(on)veiligheid plaats op Urk.

Teelt met Water
Agriboard Noord-Holland Noord heeft in 2011 in
Noord-Holland het project ‘water als duurzaam
teeltmedium in de tuinbouw’ gestart. Vijftien
bedrijven voeren individueel innovatie activiteiten
uit. Daarnaast werken zij samen aan collectieve
projecten. Bijvoorbeeld in de slateelt blijkt in
experimentele schaal op 1 hectare water 12x meer
sla verbouwd te kunnen worden dan in de volle
grond, met aanmerkelijk minder grondstoffen.
Het lijkt nuttig om te verkennen of Flevolandse
bedrijven bij deze innovaties kunnen aanhaken
of de innovaties kunnen doorontwikkelen.

Provincie Flevoland heeft OMFL opdracht gegeven
voor het organiseren van een werkdiner Voeding en
Gezondheid. Op 21 augustus jl. zijn potentiële
ideeën beproefd met Flevolandse koplopers.

Tuinbouw en composiet
Eén van de Flevolandse topsectoren is composiet.
Kan (bio-)composiet ook innovatief worden toegepast
in kassenbouw? Het bedrijf PFT Profiles uit Dronten
was al betrokken bij een verkenning die in het kader
van de Floriade Venlo is uitgevoerd. Composieten
zijn lichter, isoleren beter, zijn corrosievast,
weerbestendig en minder stijf dan metaal.
De energie- en gewichtsbesparing compenseren
extra materiaalgebruik. De verkenning verdient
een vervolg, zo mogelijk resulterend in een
praktijkproef.

Houdbaarheidstechnieken
Agriboard Noord-Holland Noord heeft in Noord
Holland het project ‘houdbaarheidstechnieken’
gestart, waarin wordt gezocht naar een methode
om bloembollen snel te drogen door middel van
vacuümtechniek en het product vervolgens te
ontsmetten met ozon. Voor peren wordt de ‘perenkoelcel van de toekomst’ ontwikkeld, met een
betere circulatie en koeling en minder energiegebruik.
Het lijkt nuttig om te verkennen of Flevolandse
bedrijven bij dit project kunnen aanhaken of de
innovaties kunnen doorontwikkelen.

Tuinbouw en groen gas
Het Lelystadse bedrijf HarvestaGG heeft kennis
verworven om uit hernieuwbare biomassa groene
grondstoffen te produceren die geschikt zijn voor
velerlei toepassingen. Het initiatief is een mooie
crossover tussen landbouw, biobased economy,
cleantech en duurzame energie. De eerste Green
Goods Farm in Lelystad zal naar verwachting begin
2015 in bedrijf zijn. Binnen tien jaar wil ze uitgroeien naar een productie van circa 300.000 ton
veevoer, 250 tot 350 miljoen m³ groen gas en een

Streekparade
In het najaar wordt in het stadshart van Almere
‘De streekparade’ gehouden, een landelijk culinair
evenement dat bestaat uit een publieksdag voor de
consument die op zoek is naar duurzame en (h)
eerlijke producten en een vakdag voor topchefs en
voedsel ambachtslieden over werken met streekproducten. Doel van ‘De Streekparade’ is om in
aanloop naar de Floriade 2022 onder een breed
publiek kennis en inspiratie te delen over streekproducten.

De eetbare stad
De Stadsakker in het Den Uyl park in Almere is
een samenwerking van CAH Vilentum, de Stichting
Stad en Natuur in de gemeente Almere en Scholengemeenschap Echnaton, die door het via IFA gefinancierde lectoraat bij CAH Vilentum is geïnitieerd.
In dit initiatief telen leerlingen van Echnaton
groente en fruit, die bijdragen aan een gezondere
kantine en gezondere leerlingen in een gezonder
Echnaton. De ambitie is om het uiteindelijk te laten
doorgroeien naar een groene voedsel oase in
Stedenwijk, waar leerlingen van Echnaton,
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is in 2013 een Kennisagenda Stadslandbouw Flevoland
opgesteld. Geconstateerd is dat in Flevoland al
tenminste 350 personen met stadslandbouw bezig
zijn. Het streven is een kenniskring op te richten
(Community of Practice), waar gestructureerd
kennis wordt gedeeld en coalities worden gevormd.
Dit kan gaan over thema’s als logistiek en distributie,
betrokkenheid van burgers, educatie, opleidingen
of crossovers met zorginstellingen. Jaarlijks zal een
Flevolandse Dag van de Stadslandbouw worden
georganiseerd.

Mien Ruys Academie
De vraag naar groene natuurlijke leefomgevingen
waarin mensen hun vrije tijd doorbrengen neemt
(inter)nationaal toe. Steeds meer stedelijke
gebieden zoeken naar creatieve oplossingen om
met recreatie, tuinen, bossen en natuurontwikkeling
wonen aantrekkelijker te maken. Een logisch gevolg
hiervan is de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel en om die reden is het Groenhorst
college de Mien Ruys Academie gestart. Studenten
aan de Mien Ruys Academie krijgen les op Groenhorst
Emmeloord. Studenten moeten de laatste ontwikkelingen, en dat is ongetwijfeld ook de Floriade, op de
voet volgen. Verkend kan worden of de Mien Ruys
Academie verbonden kan worden aan het Greening
the City-thema van de Floriade.

Basisonderwijs, wijkbewoners, kinderen van de
BSO, etc. aan meedoen en genieten van het samen
telen van voedsel. Het project wordt gefinancierd
door het AgentschapNL. Er is geen provinciale
betrokkenheid bij dit project.

Boscompensatie
Een mogelijke crossover tussen de Economische
Agenda Floriade en het programma Nieuwe Natuur
in Flevoland, is een verkenning hoe bij Almere te
realiseren boscompensatie gecombineerd kan
worden met de thema’s Greening en Healthying the
City. Kunnen te compenseren bomen bijvoorbeeld
ook vruchtbomen zijn, die door bewoners worden
beheerd en waarmee een eetbare stad ontstaat die
bijdraagt aan de gezondheid van bewoners? Een
dergelijk idee kan ook bijdragen aan de beweging
die in de stad in gang wordt gezet om samen te
werken aan vergroening van de stad. Deze verkenning
wordt getrokken door Almere, in samenwerking met
Staatsbosbeheer, Flevolandschap, het RVOB,
de Dienst Landelijk Gebied en de provincie.

Agro City Engineering
De provincie Flevoland is geïnteresseerd in de vraag
of kleinschalige stadslandbouw kan doorgroeien naar
grootschaliger vormen van Agro City Engineering,
die relevantie heeft voor ons topsectoren-beleid:
teelt van gewassen in de stad, in leegstaande
gebouwen (vertical farming), op tijdelijk braakliggende bouwlocaties, of meer permanent als
eetbare verrijking van de openbare ruimte.
Bijvoorbeeld met een polydome; een totale
voedselketen in een gesloten systeem in de stad.
Het blijkt tot op heden nog moeilijk hiervan een
sluitende businesscase te maken. Het is interessant
te verkennen welke kansen er in Flevoland liggen
en of Flevoland hierin, wellicht samen met de MRA,
koploper kan worden.

Kennisagenda Stadslandbouw Flevoland
Via het provinciale kennisprogramma ‘Duurzaam
Door - Sociale Innovatie voor een Groene Economie’

Nieuwe soorten in de boomteelt
Vanuit de landelijke boomteeltsector is gewezen op
het belang van Flevoland voor mogelijke innovaties
in deze sector. In de genenbank in Roggebotzand is
genetisch materiaal veilig gesteld dat mogelijk
potentieel heeft om weer commercieel gekweekt
te worden. In het Vaartbos heeft Staatsbosbeheer
geselecteerd materiaal bijeengebracht, dat reeds
selectief wordt uitgegeven. Ook de in Zeewolde
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gevestigde Stichting Vermeerderingstuinen Nederland
is van belang. Het is de moeite waard te verkennen
of het in Flevoland bijeen gebrachte materiaal
gekoppeld kan worden aan kwekers.

Hierin staat de Flevolandse producten en identiteit
centraal, zonder afbreuk te doen aan het kwaliteitsen serviceniveau dat de huidige supermarktbezoeker
verwacht.

Supermarkt van de toekomst

Buitenvaart

De toekomstige voedselvoorziening van steden
heeft wereldwijd aandacht. De supermarkt is de
plaats waar de producent en de consument uiteindelijk bij elkaar komen. De producent is niet alleen
de boer of tuinder die voor de mondiale markt
werkt, maar ook de lokale stadslandbouwer of
biologisch-dynamische boer die zijn producten
lokaal wil afzetten. De consument is ook steeds
diverser en zoekt goedkoop, gezond, lokaal
geproduceerd of medicinaal voedsel.
Dit roept de vraag op hoe de supermarkt van de
toekomst er uit zal zien en wat bijvoorbeeld de rol
van ICT wordt. Zal de buurtsupermarkt zich
doorontwikkelen? Of bestellen we steeds meer
voeding via internet bij een logistiek centrum dat op
het bedrijventerrein zit? Is het mogelijk om de steeds
diversere productie en consumptie bij elkaar te
brengen in een soort ‘polydome’, waar diverse
producten onder één dak worden geproduceerd,
verwerkt en verkocht? En kunnen hier crossovers
tot stand worden gebracht met onderwijs, logistiek
en zorg? Een eerste verkenning van een aanverwant
concept wordt in 2013 uitgevoerd door twee
ervaren retail en supermarktondernemers.
Zij onderzoeken de mogelijkheden van het concept
Flevomarkt.

In 2012 is een samenwerking ontstaan tussen de
gemeente Almere, LTO Noord Glaskracht afdeling
Almere, Rabobank, Platform Duurzame GebiedsOntwikkeling (DGO) en het Ontwikkelcentrum
Stadslandbouw Almere, waarin onder meer CAH
Vilentum en Wageningen UR PPO Lelystad deelnemen.
De samenwerking is gericht op een duurzame
doorontwikkeling van Buitenvaart Almere en de
koppeling daarvan met het industrieterrein De
Vaart. Resultaat is het plan van aanpak ‘De Vaart
er in!’, waarin drie actielijnen staan:
1. Beeldvorming duurzame bedrijfs- en verdien		modellen
2. Actieonderzoek naar ‘local for local’
3. Communicatie: ‘duurzaamheidsstrategieën voor
		 de toekomst’
Dit alles moet inzicht geven in de mogelijkheden
voor een duurzame toekomst voor Buitenvaart
Almere, resulterend in een aantal concrete en
perspectiefvolle projecten dan wel contouren van
businesscases voor het vervolg, inclusief een globale
route naar de toekomst (transitiepaden) en een GO/
NOGO moment voor ondernemers en gemeente.
In augustus 2013 heeft Almere bekend gemaakt een
nieuw bestemmingsplan voor Buitenvaart te maken,
dat ruimte biedt voor meer activiteiten.
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