
GROWING GREEN CITIES



We moeten oplossingen vinden  
om onze steden veilig,  
gezond en aantrekkelijk te houden
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de opgave
het groen is op veel verschillende manieren van betekenis. het zet Co2 om in zuurstof, het zuivert water 
en produceert voedsel, en vormt daarmee de basis van al het menselijk leven. We gebruiken het groen 
als grondstof voor energie, medicatie en kleding. We recreëren in de bossen, parken en meren, en we 
zoeken de dikste bomen om te schuilen voor zon of regen. We trekken naar plekken die, letterlijk en 
figuurlijk, lucht bieden, waar ruimte is voor sport, voor ontspanning en ontmoeting. het groen geeft  
ons rust, het inspireert ons, het fascineert ons. het groen is, kortom, divers en eindeloos, en minutieus 
verweven met ons dagelijks leven. maar waar het groen – met alles wat het ons biedt – een liefdes-
verklaring verdient, is paradoxaal genoeg het tegenovergestelde het geval; het groen loopt gevaar. 

de aarde telt zeven miljard inwoners. sinds kort woont meer dan de helft van deze mensen in de stad, 
en in 2050 zal dit bijna 70% zijn. het resultaat van de voortgaande urbanisatie is dat onze steden – die 
feitelijk slechts 2% van ons aardoppervlak beslaan – uitgroeien tot grootschalige metropolen, agglomera-
ten waar honderdduizenden, soms zelfs miljoenen mensen wonen, werken, leven. het spreekt voor zich 
dat dit een grote ruimtedruk met zich meebrengt, waarbij het rood het groen meer en meer verdringt. 

omdat de verstedelijking onverbiddelijk doorzet, hebben wij geen andere keuze dan zoeken naar  
manieren om onze steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden, zoeken naar een betere balans 
tussen rood en groen. de verstedelijking is dan ook a call to action in zichzelf. 
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de agenda van de nederlandse tuinbouwsector
voor de (inter)nationale tuinbouwsector zijn de gevolgen van de bevolkingsgroei en urbanisatie dui-
delijk voelbaar. de zorg voor voldoende en veilig voedsel is de belangrijkste maatschappelijke taak 
voor de komende decennia, en ook de roep om schoon drinkwater en duurzame energie wordt steeds 
luider. tegelijkertijd leidt de toenemende schaarste tot een mondiaal bewustwordingsproces. meer en 
meer mensen willen (weer) weten waar hun voedsel vandaan komt; meer en meer mensen kiezen voor 
gezonde, duurzame producten. de groei van de wereldbevolking en steden stelt dan ook nieuwe eisen 
aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze productiemethoden. verduurzaming van het voedsel-
systeem is noodzakelijk. dat dwingt de tuinbouwsector te komen met innovatieve oplossingen; de focus 
ligt daarbij op duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, smaak en gemak. 

de nederlandse tuinbouwsector is een speler van wereldformaat. zij wil haar voorsprong graag 
behouden, en doet dat primair door actief in te spelen op grote veranderingen die zich in de komende 
tientallen jaren zullen voltrekken. in de uitvoeringsagenda 2012-2016 wordt aangesloten op zowel de 
noodzaak van schaalvergroting als op de behoefte aan schaalverkleining: twee complementaire ontwik-
kelrichtingen, die elk om een eigen antwoord vragen. de nederlandse tuinbouw heeft beide antwoor-
den in zich. langs de lijn van het innovatieprogramma ‘meer met minder’ gaan tuinders de uitdaging 
aan om met minder ruimte, water, energie en mineralen meer mensen aan kwalitatief hoogwaardig 
voedsel en sierteeltproducten te helpen. het gaat hierbij om een verdere intensivering van de tuinbouw, 
en technologische vooruitgang in veredeling, teelt en distributie. daarnaast is er een tendens naar klein-
schaligheid, naar local for local, naar productie dicht bij de consument. voedsel wordt in toenemende 
mate op kleinere oppervlakten in of om de stad geproduceerd, waarmee de fysieke en mentale afstand 
tussen stad en land wordt verkleind. 

ook het sluiten van allianties is voorwaardelijk voor het behoud van de voorhoedepositie die de neder-
landse tuinbouwsector inneemt. het gaat al lang niet meer alleen om de bloemen en de planten, de groen-
ten en het fruit. de tuinbouwsector richt zich meer en meer op het lichamelijk, geestelijk en economische 
welzijn – of, liever gezegd: de kwaliteit van leven – van mensen. de tuinbouwsector zoekt daarom actief 
naar nieuwe cross-overs. de kernwaarden die de ntr voor de Floriade heeft geformuleerd zijn daarbij 
richtinggevend; de toekomst ligt niet in het isolement, maar in de verbinding met gezondheid, leisure en 
genieten, met innovatie en educatie, economie, groene ruimtelijke ordening en duurzaamheid. 

growing green
met de groei van de wereldbevolking groeit ook de betekenis van de tuinbouwsector; steeds meer 
monden moeten worden gevoed, steeds meer mensen moeten worden voorzien van schoon drinkwater 
en duurzame energie. de nederlandse tuinbouwsector is één van de belangrijkste spelers op het we-
reldtoneel, vooral omdat de sector in staat is te anticiperen op deze mondiale ontwikkelingen. de sector 
groeit in de diepte, door te zoeken naar betere, duurzame productiemethoden, zowel voor de massa 
als voor de kleine schaal. de sector groeit in de breedte, door te zoeken naar relevante cross-overs 
met andere sectoren. de sector groeit, kortom, in haar ‘groen zijn’. growing green is dan ook hoe de 
agenda van de nederlandse tuinbouwsector zich het best laat typeren.

de tuinBouWseCtor is onmisBaar in 
het maken van een groene stad



         



structuurplan almere (1977) 

Concept structuurvisie almere 2.0 (2009)



         

de agenda van almere
de voortgaande urbanisatie maakt dat de kwaliteit van onze toekomst in toenemende mate afhankelijk 
is van de kwaliteit van onze steden. Waar de tuinbouwsector zich primair bezighoudt met productie-
vraagstukken, stellen steden zich de vraag hoe zij hun veerkracht en aantrekkingskracht kunnen behou-
den. hoe zorgen wij ervoor dat de kracht van het rood het groen niet doet verdwijnen? 

de sense of urgency groeit, en dat maakt dat overal ter wereld wordt gezocht naar manieren om de 
kwaliteit van het leven van stadsbewoners te borgen. veel van de initiatieven die in en om de steden 
worden ontplooid, worden onder de noemer green City geschaard. het is een begrip dat wereldwijd 
aan betekenis wint, zonder dat duidelijk is wat die green City eigenlijk is. helder is dat het – naast sec 
het groen – ook gaat om de vele ándere betekenissen die het groen vertegenwoordigt, om kwesties als 
voedsel  en energievoorziening, waterhuishouding en logistiek. maar hoe definieer je nu de green City? 
en hoe ziet die green City er precies uit? vooralsnog bestaat er geen algemeen aanvaard model van 
de green City, maar blijft het bij een veelzijdig concept. 

almere ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in het verbreden en verdiepen van het green 
City gedachtegoed. allereerst omdat almere de enige nederlandse stad is die wortelt in de garden 
City van de Britse socioloog ebenezer howard. dit ideologische stadsconcept, waarin wordt uitgegaan 
van een innige harmonie tussen stad en land heeft de ruimtelijke structuur van almere sterk beïnvloed. 
almere is een moderne stad met meerdere kernen in een royaal groen/blauw raamwerk, waar de twee 
zelfstandige entiteiten ‘stad’ en ‘natuur’ tot in de haarvaten met elkaar zijn verbonden. 

ten tweede omdat almere aan de vooravond van een omvangrijke groeiopgave staat. op verzoek van 
rijk en regio worden hier in de komende decennia 60.000 nieuwe woningen gebouwd en 100.000 
extra arbeidsplaatsen gerealiseerd. deze verstedelijkingsopgave stelde ons opnieuw voor de vraag hoe 
de groei van almere vorm moe(s)t krijgen. in antwoord op die vraag hebben wij in 2008, samen met 
één van de grondleggers van de cradle to cradle filosofie, William mcdonough, de almere principles 
opgesteld: zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van almere.  
deze uitgangspunten hebben aan de basis van de Concept structuurvisie almere 2.0 gelegen (2009).  
in de toekomst zullen de kwaliteiten die almere in zich heeft verder worden versterkt. almere blijft wat het 
in de kern is; een royaal landgoed, waar op termijn zo’n 400.000 mensen van zullen kunnen genieten. 

green Cities
ruim honderd jaar nadat ebenezer howard zijn garden City presenteerde, zet almere – parallel aan 
de transformatie van almere 1.0 naar almere 2.0 –  nu de stap van garden City naar green City.  
dat doen wij door de overweldigende hoeveelheid groen die in almere aanwezig is verder te activeren, 
door het te gebruiken voor hedendaagse functies als voedselproductie, tuinbouw, gezondheid en zorg, 
kunst, cultuur en educatie, recreatie en leisure, energie en watermanagement. op deze manier doen wij 
(meer) recht aan de  betekenissen die het groen vertegenwoordigt, en kan er sprake zijn van een (meer) 
krachtige relatie tussen rood en groen. 

almere zal verder groeien als groene,  
produCtieve, sChone en gezonde stad



de gezamenlijke agenda: growing green Cities 
de agenda’s van de nederlandse tuinbouwsector en almere sluiten goed op elkaar aan. Wij vinden 
elkaar in een progressieve kijk op de wereld, in een streven naar goed rentmeesterschap en een groot 
aantal inhoudelijke dwarsverbanden, die zich het best laten samenvatten als feeding the city, waarbij 
de voedselproductie (weer) terug in de stad wordt gebracht; greening the city, waarbij het groen wordt 
ingezet als cruciaal onderdeel van een leefbare, sfeervolle stad; energizing the city, gericht op duur-
zame systemen, gesloten kringlopen en zelfvoorzienendheid; en healthying the city, de zoektocht naar 
gezonde voeding, nieuwe zorgconcepten en de wijze waarop het groen – bomen en bloemen –  kan 
bijdragen aan het welbevinden en de productiviteit van mensen. 

growing green en green Cities komen samen in het leidende en richtinggevende thema voor de  
Floriade 2022: growing green Cities. 

de making of, een tien jaar durende samenwerking, in woord en daad
het bidbook is een expliciete uitnodiging aan de nederlandse tuinbouwsector – met de ntr als vooruit-
geschoven post – om in de komende tien jaar in gezamenlijkheid toe te groeien naar een universeel 
beeld van de ideale green City, dat in binnen  en buitenland (h)erkend zal worden. almere en Flevoland 
bieden letterlijk en figuurlijk de ruimte om te experimenteren met innovaties in de tuinbouwsector, en 
deze direct te implementeren in grootschalige productiesystemen (Flevoland) en de ontwikkeling van de 
stad en de metropool (almere en amsterdam).

onze making of bestaat uit twee delen. allereerst is er een – sterk internationaal georiënteerd –  
permanent gesprek, waarin best practices zullen worden verzameld. daarnaast wordt er tot 2022 
een veelheid aan concrete initiatieven in de praktijk gebracht, in en om almere. de thema’s feeding, 
greening, energizing en healthying the city staan centraal, zowel in het gesprek als in de praktijk.
 
natuurlijk staan woord en daad niet los van elkaar; er zal sprake zijn van een interessante wissel-
werking. het opwaartse gesprek over growing green Cities geeft richting aan ons handelen; met ons 
handelen voeden wij het gesprek over growing green Cities. op weg naar 2022 worden we groener 
in ons denken, groener in ons doen en groener in ons laten. 

We Worden groener in ons denken, 
groener in ons doen en groener in 
ons laten
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almere Floriade; de ideale green City
parallel aan de making of de Floriade 2022 werken wij aan de ontwikkeling van een nieuw gebied, 
een podium voor de door de ntr gewenste ‘spectaculaire internationale wereldtuinbouwtentoonstel-
ling waarop de tuinbouw in zijn ontwikkeling en met zijn producten op een professionele educatieve en 
attractieve manier wordt getoond’. We realiseren een wereldpodium dat in alles een illustratie van de 
green City zal zijn; een groene variant op de Cité idéale, waar alle facetten van het groen worden  
belicht, en waar functies als voedselproductie, sport, recreatie, zorg, onderwijs, kunst, cultuur en  
architectuur een vanzelfsprekend  onderdeel van het stedelijk programma zullen zijn. 

het podium heeft geen tijdelijk karakter; langs de lijn van de 7e editie van de Floriade bouwen wij 
een stadswijk die blijft. die wijk, dat is almere Floriade. in almere is de Floriade 2022 dan ook geen 
sluitstuk, maar de start van een lange toekomst. het wordt een natuur-, recreatie- en cultuurpark, dat het 
decor voor klein- en grootschalige manifestaties zal vormen. het gebied wordt open en toegankelijk en 
een integraal onderdeel van de stad, maar blijft tegelijkertijd een autonome plaats van samenkomst en 
ontmoeting. 

doordat de ruimtelijke structuur van de stadswijk almere Floriade z’n basis vindt in de Floriade, zal  
het gebied tot in lengte der dagen herkenbaar zijn als ‘de plek waar ooit de Floriade heeft plaats- 
gevonden’. almere Floriade is het icoon waar almere in de toekomst haar identiteit aan kan ontlenen. 
de nederlandse tuinbouwsector wordt niet alleen de mede-creator, maar ook de eerste gebruiker van 
dit icoon. in deze inspirerende context zal de sector zich in 2022 in de volle breedte kunnen tonen. 

Wij realiseren een Wereldpodium  
dat in alles een illustratie  
van de green CitY zal zijn



         



ii LoCatie en ontWeRP

almere Centrum-Weerwater
growing green Cities, waar de nederlandse tuinbouwsector en almere elkaar ontmoeten, gaat over  
de vraagstukken – of liever: de oplossingen – die de toenemende urbanisatie met zich meebrengt.  
Waar anders dan in het hart van de stad organiseer je een Floriade met dit thema? Waar anders dan 
op de plek die de producent – Flevoland als grootste voedselproductiegebied van nederland – en de 
consument – metropool amsterdam – met elkaar verbindt? voor de Floriade 2022 bieden wij onze 
mooiste, best gelegen plek aan; direct aan de a6, centraal in de randstad en in het hart van de stad, 
aan de oevers van het Weerwater: almere Centrum-Weerwater, één van de drie majeure gebieds-
ontwikkelingen die in het kader van het rijks- en regioprogramma amsterdam/almere/markermeer 
gerealiseerd gaat worden. 

voor dit gebied hebben we een gebiedsontwikkelingsplan opgesteld. kern daarvan is dat het gebied 
zich in de komende jaren zal ontwikkelen tot een groen stadsdeel aan het Weerwater, als een natuur-
lijke tegenhanger van het bestaande rode stadshart. het gebiedsontwikkelingsplan laat zich het best 
omschrijven als een kansenstrategie. de Floriade 2022 is de eerste kans die zich voordoet, en die kun-
nen wij direct accommoderen. 

almere Floriade
door op de zuidoever van het Weerwater een kwadrant te reserveren voor almere Floriade, kan –  
midden in de stad, op een bijna maagdelijk terrein – een ideale wereldexpositie worden gerealiseerd. 
stedenbouwkundige Winy maas (mvrdv), mede verantwoordelijk voor de Concept structuurvisie  
almere 2.0 en de ontwikkelstrategie voor almere oosterwold, heeft voor ons het plan voor de Floriade 
2022 ontworpen. het is een plan dat aansluit bij onze rijke traditie van buitenexposities, waar binnen 
duidelijke stedenbouwkundige hoofdstructuren ruimte voor grote flexibiliteit en diversiteit wordt gecreëerd.

almere Floriade zet in op de ontwikkeling van een wijk die in alle opzichten een voorbeeld zal zijn; 
een wijk waarin het gedachtegoed van growing green Cities maximaal tot uitdrukking komt. almere 
Floriade toont échte oplossingen voor échte problemen. het wordt een plek die de rijkheid van de 
plantenwereld toont, en in al z’n facetten laat zien hoe deze plantenwereld bijdraagt aan de kwaliteit 
van leven van mens en dier. het wordt een plek die voedsel en energie produceert, en die stad en land, 
rood en groen met elkaar verbindt. het wordt een plek waar je geweest moet zijn, die je beleefd moet 
hebben. een blijvende groene stadswijk, die doet denken aan de giardini della Biënnale en tivoli; een 
groene Cité idéale die reflecteert in het Weerwater, als een droombeeld dat werkelijkheid wordt. 

almere geeFt de Floriade een podium
in het hart van de stad
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Growing Green Cities, waar de Nederlandse tuin-
bouwsector en Almere elkaar ontmoeten, gaat over
de vraagstukken – of liever: de oplossingen – die
de toenemende urbanisatie met zich meebrengt.
Waar anders dan in het hart van de stad organiseer je 
een Floriade met dit thema? Wij bieden de NTR een 
unieke locatie: Almere Centrum-Weerwater, één van 
de drie majeure gebiedsontwikkelingen die in het 
kader van het rijksprogramma Almere 2.0 gerealiseerd 
gaat worden. Een gebied van 400 hectare groot, aan 
de zuidoever van het Weerwater (dat na de inpoldering 
letterlijk ‘weer water’ is geworden) tegenover het door 
Rem Koolhaas ontworpen Stadshart, dat jaarlijks door 
tien miljoen mensen wordt bezocht. Hier kan de 
tuinbouwsector zich in de volle breedte tonen; hier is 
plaats voor een hoofdtentoonstelling waarin regionale, 
nationale en internationale best practices in beeld 
worden gebracht. 
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een tapijt wordt over de locatie gedrapeerd

neemt bestaande elementen op en wordt bekleed met een groene floriadestad

de Floriade is een tapijt van tuinen



         

een tapijt van tuinen
almere Floriade wordt ontwikkeld als een tapijt van tuinen, dat op de golven van de wind aan komt 
zweven, neerdaalt en zich – een beetje verfrommeld door de natuurlijke hoogteverschillen – nestelt op 
de oevers van het Weerwater. een explosie van kleur, geur en smaak, dat zich voegt naar het groen 
dat al aanwezig is. het carré is de onderlegger van een eindeloze serie modeltuinen, paviljoens, de 
hoofdtentoonstelling en andere onderdelen, en vormt de basis voor een langjarige ontwikkeling van 
de nieuwe stadswijk. het carré legt tevens de basis voor de ontwikkeling van een arboretum, waarin 
de collectie van planten, tuinen en kweekmethoden de drager van de ruimtelijke structuur zal zijn, een 
verkaveling met een helderheid en efficiëntie die refereert aan de nederlandse tuinbouw en het polder-
landschap. de structuur vormt een bezienswaardigheid in zichzelf, een icoon, en daar mee het ideale 
podium voor de nederlandse tuinbouwsector. 

ode aan het groen
de Floriade 2022 wordt een compacte wereldtuinbouwtentoonstelling, een overweldigende, dichte 
plantenstad, met relatief kleine loopafstanden. de Floriade is berekend op maximaal 35.000 bezoekers 
per dag. door het totale programma te verdelen over verschillende Floriadekavels wordt een maximale 
diversiteit gecreëerd. ieder kavel wordt direct gekoppeld aan groen, of het nu een naaldbos, loofbos, 
haag of gras is, of het nu bloemen, kassen, fruitbomen of waterplanten zijn. ook cross-overs gericht op 
energie, water of afval zijn mogelijk; de groene gebouwen of duurzame voorzieningen op een Floriade-
kavel kunnen ook worden omringd door windmolens. 

de collectie
de landschappelijke basis voor almere Floriade wordt gevormd door een eigentijdse planten- 
bibliotheek, die alle kennis over planten en tuinbouw toont. door de collectie systematisch te tonen kan 
een ‘naslagwerk’ met een blijvende betekenis ontstaan. daarbij hebben wij gekozen voor een ordening 
die iedereen begrijpt, lineair van a tot z. 

de plantencollectie vormt de basis voor de verdere programmering en bebouwing tijdens en na de 
Floriade. door functies te verbinden aan een specifieke plant, zone of letter in de plantenbibliotheek 
ontstaan er spannende combinaties; op de Floriade 2022 kun je tafelen in het rozendomein, slapen in 
het jasmijnhotel, zwemmen in het Waterleliewater, werken in het seringenkantoor, wonen in de appel-
boomgaard of wandelen in het Bamboebos. 





         



Het basisplan
de (jonge) historie van de plek wordt radicaal opgenomen; het tuinentapijt omarmt wat er al is.   
het podium is zodanig gepositioneerd dat de bestaande eilanden, vooroevers, het bos en functies  
blijven bestaan en een prominente plek in het ontwerp en programma krijgen. de vaart wordt versmald 
om meer ruimte te geven aan de Floriade, en om de verbinding tussen de stadsdelen te verbeteren.  
het wordt zo een Canal grande dat door het plantengrid loopt. de jachthaven vormt het hart van het 
maritieme district van almere Floriade. in het hart van de camping wordt een cirkel uitgespaard,  
zodat rondom een reusachtig kampvuur gekampeerd kan worden. op de vooroevers kan vrij worden  
gekampeerd. 

het frame voor de Floriade wordt gevormd door een drie kilometer lange publieke boulevard van  
zo’n twaalf meter breed. de boulevard geeft het Floriadeterrein een autonoom karakter en een zekere  
intimiteit, maar dat gebeurt zonder hoog opgetrokken muren.

aan de boulevard liggen twee pleinen, die gekoppeld zijn aan twee entrees. het plein aan de west- 
zijde vormt de hoofdentree, direct gekoppeld aan het parkeerterrein. aan de noordzijde ligt een 
tweede entree met een directe toegang vanaf het stadscentrum. tussen de twee pleinen liggen –  
haaks op elkaar – twee hoofdstraten, die samen de hoofdontsluiting van het terrein vormen. 

Binnen het frame en met uitsparing van de bestaande functies is een royaal ontwikkelgebied beschik-
baar, zo’n 45 hectare, exclusief parkeren. het gebied dat nu is gedefinieerd, kan – als wenselijk –  
aan de oost- of westkant worden uitgebreid. het veld kent een eindeloze hoeveelheid mogelijkheden. 
als een plantenverzameling, inzending of programma meer ruimte nodig heeft dan één kavel, kunnen 
meerdere kavels worden samengevoegd; het grid kan zo transformeren tot een verkaveling als  
mondriaan’s victory Boogie Woogie. 

Programma 
de Floriade 2022 kent een gevarieerd programma. er is niet alleen ruimte voor tuinen, paviljoens en 
allerhande faciliteiten, maar ook voor – bijvoorbeeld – een jeugdFloriade of een groene Bouwrai met 
Floriadewoningen. andere mogelijke programmaonderdelen zijn een Floriadeuitkijktoren, een opgetilde 
tuin met een spectaculair uitzicht over de plantenbibliotheek en almere of een Floriadehotel, waarvan 
zowel het interieur als het exterieur wordt omgeven door bloemen en planten. 

de Floriade is ziChtBaar 
vanuit het stadshart
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groene systemen 
almere Floriade ontwikkelt zich tot een eigen (mini) ecosysteem. kringlopen worden zoveel als mogelijk  
zichtbaar en inzichtelijk gemaakt. er wordt geen energie verspild. de wijk zuivert z’n eigen afval. 
het water wordt opgevangen in opslagbekkens en via kanalen door het gebied verspreid. het wordt 
gezuiverd in de zandbassins in de z-sectie, of met helofytenfilters in de h-sectie. het licht van buiten 
wordt gereguleerd met glas, doek of open gevels, en aanvullend kunstmatig licht wordt opgewekt met 
zonnecellen. Bemesting vindt plaats door oude planten, fecaliën en andere vormen van biomassa te 
gebruiken. 

topografie  
rondom de verlaagde snelweg worden wallen opgeworpen. het tapijt aan tuinen wordt hierdoor als het 
ware ‘opgebold’ tot een grillige heuvel. de welvingen worden gebruikt voor de creatie van – bijvoorbeeld 
– een tafelberg, met uitzicht over het hele terrein en de omgeving, waarvan de ‘kom’ het amfitheater, 
een plek van ontmoeting en evenement, vormt. ondanks de hoogteverschillen blijft het hele terrein goed 
toegankelijk, ook voor minder validen. 

bereikbaarheid
de Floriade wordt optimaal bereikbaar, met een brede keuze uit modaliteiten. in het vastgestelde 
tracébesluit a6/a1/a9/a10 is voorzien in een afslag almere Floriade, als een directe ontsluiting voor 
het Floriadeterrein. parkeren kan direct naast het terrein; een shuttlebus die een ronde maakt langs alle 
parkeervelden, brengt bezoekers desgewenst van hun auto of touringcar naar de entree. 

ook per openbaar vervoer is het Floriadeterrein goed te bereiken. vanaf station almere Centrum is het 
slechts enkele minuten lopen, door het stadshart, het lumièrepark en over de Weerwaterboulevard. 
Bezoekers kunnen er ook voor kiezen de bus naar het transferium te pakken. avontuurlijker is de water-
taxi, die vanaf de esplanade zal vertrekken, of de kabelbaan die loopt van de esplanade/de schouw-
burg naar de entree van het Floriadeterrein. 

almere Floriade als legacy
ons tapijt van tuinen vormt de ideale onderlegger voor zowel een (incidentele) tuinbouwmanifestatie als 
een (structurele) volwaardige groene stadswijk almere Floriade. opnieuw wordt in almere een buiten-
expositie met een blijvende impact georganiseerd; opnieuw wordt er een wijk gecreëerd die ook (ver) 
na 2022 aantrekkelijk is voor bewoners, bedrijven en toeristen. sterker nog: de wijk zal alleen maar 
aan kwaliteit winnen, naarmate de bomen en planten in het arboretum groter en groener groeien.  
er zal een steeds gevarieerder programma worden ontwikkeld. Wonen, werken, horeca, cultuur en 
leisure krijgen hier een plek, tussen, bij of in karakteristieke onderdelen die na de Floriade behouden 
blijven: de paviljoens, de boulevard, het Canal grande, de bruggen, de oevers, de toegangswegen 
en de (twee) groene verbindingen over de snelweg. Concreet betekent dit dat iedere investering in de 
Floriade een diepte-investering zal zijn. 





         



iii Het bod

Wat hebben wij de ntR te bieden?
– tien jaar van samenwerking, waarin de agenda van de nederlandse tuinbouwsector – growing 

green – wordt gekoppeld aan de agenda van almere –green Cities – en het vieren van de  
resultaten daarvan in de wereldtentoonstelling 2022, met het thema growing green Cities. 

– samenwerking in woord, langs de lijn van een gesprek met de tuinbouwsector in volle breedte en 
stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd, over de toekomst  
van growing green Cities. 

– samenwerking in daad, de oprichting van een kennis- en innovatiecluster growing green, waarbij 
almere en haar omgeving transformeren tot een proeftuin, een living lab voor groot- en kleinschalige 
implementatie van innovaties in de tuinbouw. 

– een unieke locatie, op de mooiste plek, in het hart van almere; het Weerwater, de schakel tussen het 
grootste productiegebied (provincie Flevoland) en het meest stedelijke afzetgebied van nederland 
(metropoolregio amsterdam). 

– optimaal bereikbaar, door nieuwe rijksinfrastructuur tussen schiphol en lelystad airport, voor zowel 
auto als openbaar vervoer.

– door samen te bouwen aan de nieuwe stadswijk almere Floriade, als het wereldpodium waar de 
nederlandse tuinbouwsector zich tijdens de Floriade 2022 kan presenteren, ontstaat een prototype 
green City, die nationaal en internationaal betekenis kan krijgen als inspiratiebron voor growing 
green Cities.

draagvlak door samenwerking, door:
– een eendrachtig nationaal, regionaal en lokaal bestuur, die samen inhoud geven aan het rijks- en 

regioprogramma amsterdam-almere-markermeer, waarbinnen het Weerwater een sleutelproject is. 
– een daadkrachtige steun van het bestuur van de provincie Flevoland en de stad almere voor de 

organisatie van de Floriade 2022. 
– stakeholders zoals onder andere amvest, Ymere en staatsbosbeheer, die verbonden zijn aan almere 

en vanuit die betrokkenheid – met hun eigen activiteiten en financiële inbreng – de basis voor de 
Floriade 2022 versterken.  

– een brede steun vanuit de stad; inwoners, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. 

en dat alles door: 
– een professionele organisatie, die is ingericht om grote ontwikkelingen binnen een complexe  

omgeving tot een succes te maken. 
– een financieel verantwoord plan, dat bestaat uit een gezonde grondexploitatie en een realistisch 

businessplan voor de Floriade 2022.
– een participatie van de provincie Flevoland en de gemeente almere, elk voor tien miljoen euro.



         



GROWING GREEN CITIES


