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Bezoek de erfgoedpop-up’s en denk mee
over het Flevolands Erfgoed!
Tot en met zondag 8 april vinden, verspreid over de provincie Flevoland, diverse
gratis erfgoedpop-up’s plaats. Hiermee wil de provincie Flevoland onderzoeken wat
het erfgoed in de provincie is en wat zij in de toekomst kan betekenen. Bezoekers
kunnen o.a. tijdens een virtuele beleving op zoek gaan naar een Urker schokker op
de bodem van de voormalige Zuiderzee. De Flevolandse theatergroep Prins te
Paard zal aan de hand van een unieke ontdekkingstocht de bijzondere
geschiedenis van de Knardijk vertellen. De pop-up’s zijn voor iedereen te bezoeken
na aanmelding.
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Een goede klik ter
kennismaking in de
circulaire keten

Verhalen over de
poldergeest in
Flevoland

Op 22 februari is de Flevolandse

Wat maakt Flevoland bijzonder? Wat

aanpak Circulaire Economie

zou je aan de volgende generatie

gepresenteerd. Hierin zijn de platforms

willen laten zien? De inwoners uit de

‘Groene Grondstoffen’ en ‘Gebruikte

gemeente Noordoostpolder spraken

Materialen’ aangekondigd. Een brede

hierover met de Provincie Flevoland in

kring van belangstellenden kwam naar

het sfeervolle ‘Op d’n Akker’. Dit was

Almere om aansluiting te zoeken bij

de tweede bijeenkomst in een reeks

elkaar.

bijeenkomsten in Flevolandse
gemeenten. Het doel is om een
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concreet beeld te vormen van wat
Flevoland uniek maakt volgens haar
inwoners. Die uniekheid van de
provincie bleek niet binnen één sessie
te vangen.
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Het Goede
Voorbeeld
Provincie Flevoland heeft grote

ambities op het gebied van circulaire
economie en duurzame energie. Maar
als onze ambitie veel gaat vragen van
iedereen, dan moet de provincie zelf
ook laten zien dat het menens is.
Vandaar dat het programma Het
Goede Voorbeeld van start is gegaan.
In dit programma wordt gekeken wat

medewerkers mee aan een

Condities
toekomstige
landbouw

experiment om te kijken waar de grote

De provincie Flevoland is aan de slag

uitdagingen liggen voor de provincie.

met de opgave Landbouw: Meerdere

onze organisatie zelf kan doen om bij
te dragen aan de ambitie. In de eerste
3 weken van maart doet een groep

Smaken. De startnotitie is vastgesteld
dus de eerste lijnen worden verkend
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en uitgewerkt. Samenwerking met
andere partijen staat hierbij centraal.
Vandaar dat op verzoek van de
provincie belangenorganisaties,
gemeenten, waterschap,
kennisinstituten en adviseurs bij elkaar
kwamen.
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