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1. Inleiding
Voor u ligt de voortgangsrapportage over de periode april tot en met oktober 2019, van het 
Economisch programma Floriade. Het programma is in december 2014 door Gedeputeerde Staten 
aan Provinciale Staten aangeboden (1686395). Met voortgangrapportages houden wij u op de hoogte 
van de provinciale inbreng ten behoeve van de Floriade 2022 in Almere. 

Deze voortgangsrapportage kent een andere opzet dan 
de vorige rapportages. Waar eerder ook in algemene zin 
over de Floriade werd gerapporteerd, en daarmee over 
activiteiten van de gemeente Almere en de Floriade BV, 
hebben wij er nu voor gekozen enkel de inspanningen 
van de provincie te benoemen. Wij rapporteerden al 
over de ontwikkeling van de Flevo Campus in alle voor
gaande voortgangsrapportages. Omdat het symbool 
staat voor de legacy van de Floriade, hebben we de 
Flevo Campus nu in de titel toegevoegd. 

Consistente koers
De provincie houdt al sinds de succesvolle bidbook
fase in 2012 vast aan een consistente koers en toont 
zich hierbij een betrouwbare partner door:
• Geen risicodragende participatie in het evenement 

en een maximale bijdrage aan de Floriade van  
€ 10 miljoen;

• Bij de besteding van de € 10 miljoen de door 
Provinciale Staten gestelde kaders in acht te  
nemen;

• De Floriade optimaal als hefboom te benutten om 
ontwikkelingen te versnellen (verdubbeling A6,  
kwaliteitsimpuls station Almere Centrum) en ook 
structurele, positieve economische effecten voor 
onze regio te bewerkstelligen, zoals de Flevo 
Campus;

• Invulling te geven aan ons gastheerschap door 
een paviljoen op de Floriade te realiseren en dat 
paviljoen beschikbaar te stellen aan Flevolandse 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen; 

1.1 Provinciale bijdrage  
10 miljoen via het Fonds 
Verstedelijking Almere (FVA)

In het Jaarprogramma 2015 FVA is het economisch  
programma Floriade Werkt! opgenomen. Hiervoor 
is toen € 2 miljoen gereserveerd, waarvan € 1 mil
joen voor de organisatie van drie challenges tot aan 
de Floriade en € 1 miljoen voor het vullen van het 
Innovatiepaviljoen met ondernemersactiviteiten. In 
het Jaarprogramma 2018 werden twee nieuwe activi
teiten opgenomen: circulaire bruggen (afgerond 
€ 3,35 miljoen) en Floriade Dialogues (4 x € 50.000). 
Anders dan bij het economisch programma, waar in 
één keer € 2 miljoen voor een aantal jaren is vrijge
maakt en door de fondsbeheerder aan Flevoland ter 
beschikking werd gesteld, wordt bij deze activiteiten 
gewerkt met jaartranches. Hiermee is inmiddels 
€ 5,5 miljoen van de € 10 miljoen gekoppeld aan  
concrete bestedingen.

Voor de resterende € 4,5 miljoen worden in het 
Jaarprogramma 2020 FVA concrete activiteiten 
benoemd, te weten € 100.000 om in 2020 externe  
expertise in te schakelen om subsidiekansen te  
benutten en € 250.000 om de bruggencampus  
verder tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast wordt 
€ 1 miljoen gereserveerd om innovaties in duurzaam
heid op het Floriadeterrein te realiseren. Samen met 
een aantal partners wordt de komende maanden 
uitgewerkt wat daarvoor de meest kansrijke projecten 
zijn. Hierover moeten op korte termijn knopen worden 
doorgehakt, omdat Amvest en partners het terrein 
gaan inrichten. Momenteel worden concreet de 
thema’s afvalwater en energie verkend. 

Voor de dan nog resterende € 3,1 miljoen worden in  
de eerste helft van 2020 samen met onze partners  
vier onderwerpen nader verkend en uitgewerkt:
1. De regio op de Floriade en de Floriade in de regio;
2. De culturele en avondprogrammering op en rond 

de Floriade;
3. Attracties op de Floriade die tot meer bezoekers 

leiden;
4. Invulling van de congresagenda op de Floriade. 

Aan de hand van een nadere uitwerking van de voor
stellen, in nauwe samenwerking met onze partners, zal 
worden bepaald hoe de bijdrage wordt verdeeld over 
deze vier onderwerpen. In de jaarschijf 2020 is alvast 
€ 1 miljoen voor deze vier onderwerpen gereserveerd, 
maar besteding zal pas plaatsvinden (of de fonds
beheerder stelt pas geld beschikbaar) nadat een  
nadere uitwerking gereed is die door de duobestuur
ders Floriade is goedgekeurd. 
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Verantwoording
Tot dusverre is van de beschikbare cofinanciering van 
€ 10 miljoen ongeveer € 1 miljoen uitgegeven. Dit is 
met name uitgegeven aan de eerste twee challenges, 
de voorbereidingskosten van twee bruggen en de 
eerste Floriade Dialogues Summit.

Foto: verbinden regio en Floriade 
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2. Het Innovatiepaviljoen
In september 2020 opent het innovatiepaviljoen van de Provincie Flevoland de deuren van het eerste 
paviljoen op het Floriadeterrein. Na een optimalisatieslag in het voorjaar werd in oktober 2019 de 
aannemingsovereenkomst getekend door Strukton Worksphere en de provincie. Strukton gaat voor 
het einde van 2019 starten met de bouw van het innovatiepaviljoen, dat ontworpen is door Doepel-
Strijkers. Om de bouw te realiseren binnen het geraamde budget, in een tijd dat prijzen in de bouw 
fors stijgen, hebben we afscheid moeten nemen van het ontwerp waarbij het dak toegankelijk was.  
De daarvoor noodzakelijke zwaardere constructie bleek niet binnen ons budget te passen. De inrich-
ting van het dak zal nog steeds aansluiten bij het ontwerp van de tuin, waardoor het concept van de 
opgetilde aarde tot NAP niveau gehandhaafd blijft. 

Intussen werken we ook aan de inrichting, exploitatie 
en programmering van het innovatiepaviljoen. Alle 
drie moeten het hoofdthema ‘Feeding the City’ zoveel 
mogelijk uitdragen. Zo is de keuze gemaakt om groen 
een belangrijke rol te laten spelen in de inrichting, 
omdat dit bewezen bijdraagt aan de luchtkwaliteit en 
werkbeleving en daarmee aan gezondheid. Eetbaar 
groen is waar mogelijk opgenomen in het groenplan. 
Bij de exploitatie speelt het gebruik van de keuken in 
het paviljoen een centrale rol. In de afgelopen maan
den zijn verkennende gesprekken zijn gevoerd met 
verschillende horeca ondernemers om te onderzoeken 
welke in staat zijn om te koken volgens de principes 
van Dutch Cuisine (80% plantaardig), met zoveel  
mogelijk producten uit Flevoland. Hiervoor zoeken  
we ook samenwerking met Vereniging Flevofood, als 
beoogd leverancier van veel producten. De challen
ge ‘Eet als een pionier’, met Eva Maurits van Eva’s 
Keukentuin uit Lelystad als winnaar, heeft zichtbaar 
gemaakt dat we zowel in de horeca als op het ROC 
toptalenten hebben die heerlijke gerechten kunnen 
maken met lokaal en plantaardig voedsel. 

De provincie heeft een paviljoen beschikbaar op de 
Floriade en kan daardoor als gastheer een coördi
nerende en enthousiasmerende rol vervullen naar 
Flevolandse overheden, bedrijven en kennisinstellin
gen. We bevragen momenteel al deze partijen: ‘Waar 
bent u trots op en wat wilt u op de Floriade laten 
zien?’ We merken dat onze partners nu de urgentie 
gaan voelen om daarover knopen door te hakken.

Als je een eigen paviljoen wilt bouwen, heb je geen 
tijd meer te verliezen. Als je jouw bedrijf slechts een 
paar dagen op de Floriade wilt presenteren, ben je 
nog ruim op tijd. Een werkgroep met alle Flevolandse 
gemeenten, specifiek de collega’s van Economische 
Zaken, is opgestart om in een vroeg stadium kansen 
rondom de Floriade te onderkennen. Deze groep 
speelt een steeds belangrijkere rol in het enthou
siasmeren van het bedrijfsleven in de regio en het 
vormgeven van de programmering in het innovatie
paviljoen. Ook de samenwerking met collega’s van  
onder andere Visit Flevoland is gestart om na te den
ken over arrangementen (een combinatie van vrije 
tijd en zakelijke bezoeken) en culturele programme
ringen om een goed aanbod in Flevoland te realise
ren. De werkgroepen zullen de komende tijd steeds 
intensiever samenwerken om een coherent program
ma voor ‘Flevoland op de Floriade en de Floriade 
in Flevoland’ te realiseren, met blijvende positieve 
effecten voor de gehele regio. 

Foto: Impressie Innovatiepaviljoen
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3. Provinciale activiteiten rondom de Floriade
Binnen het Floriadethema ‘Growing Green Cities’ wordt door de provincie de nadruk gelegd op  
‘Feeding the City’. Dit is ook vertaald in het Economisch Programma “Floriade Werkt!”. In dit program-
ma stimuleert de provincie Flevoland kennisontwikkeling en innovaties met een focus op voeding, 
gezondheid en welbevinden. Het doel van ‘Floriade Werkt!’ is om de expo in 2022 als hefboom te 
gebruiken om de Flevolandse kenniseconomie structureel te versterken. De werkwijze om proeftuinen 
te ontwikkelen past binnen de opgave ‘Landbouw meerdere smaken’ van de Omgevingsvisie. Vanuit 
het Economisch Programma “Floriade Werkt!” focussen we daarbij op de proeftuinen ‘Korte Ketens’ 
en ‘Plantaardige Eiwitten’. Maar de gedachte is dat alle proeftuinen in Landbouw Meerdere Smaken 
resultaten opleveren die expowaardig zijn.

3.1 Gezonde voeding: versnellen 
eiwittransitie

Op 20 juni 2018 hebben Provinciale Staten een motie 
aangenomen (2259167), waarin het college wordt 
verzocht te zoeken naar mogelijkheden om de pro
ductie en consumptie van plantaardige eiwitten in 
de provincie te stimuleren. Aan deze motie wordt op 
dit moment via het economisch programma “Floriade 
Werkt!” langs meerdere lijnen invulling gegeven.

Proeftuin Growing Green Proteins
Met deze proeftuin onderzoekt de provincie de 
economische kansen én de uitdagingen van de eiwit
transitie. We verbinden de regio om in de gehele keten 
‘van boer tot bord’ innovaties te ontwikkelen, kansen 
te benutten en barrières te slechten. Met meerdere 
pilots en de challenge ‘Eet als een pionier!’ laten we 
boeren, verwerkers, tussenhandel, horeca en inwoners 
van Flevoland in actie komen om plantaardige eiwitten 
op de kaart te zetten.

Challenge: Eet als een pionier!
In 2019 heeft de tweede challenge genaamd ‘Eet als 
een pionier!’ plaatsgevonden. In deze challenge zijn 
koks uitgedaagd om een gerecht te maken dat voor 
80% uit groente, fruit, noten, zaden en paddenstoelen 
bestaat en deze op de kaart te zetten in Flevolandse 
restaurants. Als basis voor deze gerechten werden  
9 typisch Flevolandse producten gebruikt, de zoge
naamde Polderhelden (soja, paddenstoel, aardappel, 
witlof, biet, appel, walnoten, kip en lam). 

Tijdens de challenge zijn 6 masterclasses georgani
seerd, waarvan drie specifiek voor studenten van de 
ROC koksopleiding. Drie weken lang zijn in Flevoland 
de ‘Eet als een pionier!’ restaurantweken gehouden. 
Koks presenteerde hier hun pioniersgerechten aan het 
publiek, om ook hen kennis te laten maken met 80% 
groen op het bord. Op 16 oktober heeft de finale cook
off plaatsgevonden, Eva Maurits van Eva’s Keukentuin 
in Lelystad is door de jury gekozen als winnaar met 
haar gerecht: AdamenEva NutaCake. Het winnende 
gerecht wordt in 2022 geserveerd tijdens de Floriade 

in het Innovatiepaviljoen. Maar de oogst aan heer
lijke gerechten was zo groot, dat dit mogelijk ook geldt 
voor andere finalisten. 

Foto: Een finalist krijgt bezoek van de jury

Pilots: verse soja, paddenstoelen en veldbonen
FlevoVerseSoja is een pilot, waarin 10 Flevolandse 
boeren samen met verwerkers op circa 40 hectare 
soja hebben geteeld. In Nederland werd al wel 
soja geteeld, maar dan grotendeels als veevoer. 
FlevoVerseSoja is voor humane consumptie en wordt 
verkocht als verse sojabonen met als merknaam 
‘Dutch Edamame’. Daarnaast is het gelukt om bij het 
Lelystadse bedrijf Mycophilia paddenstoelen te telen 
op 100% Flevolandse agrarische restromen. In oktober 
2019 is gestart met de teelt van veldbonen. Ook hier 
wordt gewerkt in de hele keten. Boeren worden in  
contact gebracht met afnemers om samen te bepalen  
welke rassen het beste geteeld kunnen worden.
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Foto: ontwerp fiets/wandelbrug van Reimert bouw

Foto: lancering Dutch Edamame, van én voor Flevolandse 

bodem (bekijk hier het oogst filmpje: youtu.be/kRM9eDfQkek) 

Met koks wordt nagedacht over de gerechten die van 
veldbonen gemaakt kunnen worden en waar dan de 
beste kansen in de markt zitten: bulk, niches of een 
combinatie van beide? Overwogen wordt om in 2020 
een pilot te starten met de aardappel als eiwitbron. 
We werken intensief samen met een aantal andere 
provincies om enerzijds van experimenten elders te 
leren en anderzijds iedereen in zijn eigen kracht te 
laten werken. Zilte teelten zoals zeewier zijn bijvoor
beeld kansrijker én urgenter in Zeeland. 

3.2 Innovatieve bruggen

Ons voornemen is om op het Floriadeterrein twee van 
de te realiseren bruggen via een inspirerend proces 
zo veel mogelijk als circulaire bruggen te ontwikkelen. 
Gedurende dit proces zijn we echter overweldigd door 
de energie die we daarmee losmaakten. 

Een groot deel van de bruggen in ons land is vanaf 
de jaren vijftig tot medio jaren zeventig gebouwd. De 
komende jaren zijn tienduizenden bruggen, tunnels en 
viaducten in Nederland aan vervanging of renovatie 
toe. Dat is niet alleen een enorme investering (schat
ting 6080 miljard euro), er dreigt ook onvoldoende 
ontwerp en bouwcapaciteit te zijn om dit allemaal in 
betrekkelijk korte termijn uit te voeren. Bovendien zijn 
tegenwoordig ook eisen aan levenscycluskosten en 
circulariteit relevante criteria. Daartoe is (nog) 

onvoldoende kennis aanwezig en moeten aanvullende 
competenties nog ontwikkeld worden. Dit vraagstuk is 
onderdeel van de landelijke Task Force Bouwagenda 
onder de titel ‘Stroomversnelling Bruggen’. Door het 
gehele land buigen gemeenten, provincies, water
schappen, Rijkswaterstaat, ProRail en overige beheer
ders zich over deze vervangingsvraag. Toen wij de 
vraag stelden hoe ver je kunt gaan met hergebruik van 
materialen, bleek dat een vraag die door de sector 
wordt omarmd. Er worden ons bruggen aangereikt die 
op zoek zijn naar een tweede leven. 

Gekoppeld aan de Floriadeopgave biedt dit de  
mogelijkheid om innovaties op het gebied van inhoud, 
proces en governance uit te werken in meerdere op
lossingsrichtingen, waarvan een aantal daad werkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. We richten onder de 
naam ’bruggencampus’ een gezamenlijke leerom
geving in waarin we kennis opdoen, documenteren, 
materialenpaspoorten digitaliseren en delen.
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Foto: ontwerp Beverbrug van Reimert bouw 

Tot en met de Floriade jagen wij dat aan, tijdens de 
Floriade presenteren we de resultaten in een con
gres en daarna dragen we het stokje over. Er worden 
gesprekken gevoerd om een verbinding te maken met 
de Bouwcampus, Rijkswaterstaat en andere overheden 
die als opdrachtgever aan de vervanging van bruggen 
werken. De bruggencampus is tevens een kans verbin
ding te leggen met onderwijs in de regio, zoals studen
ten van de opleiding Bouwkunde van Windesheim.

Inmiddels is een Gemeenschappelijke Data Omgeving 
opgezet waardoor betrokken partijen zowel rond de 
bruggen als op het gehele Floriadeterrein efficiënter 
kunnen samenwerken, hierin zullen alle gegevens 
en resultaten worden vastgelegd. Deze omgeving 
zal verder verrijkt worden als onderdeel van de 
Bruggencampus.

Op 2 april 2019 is het ontwerpproces van 2 innovatie
ve, circulaire bruggen gestart. De eerste fase was een 
innovatief proces van tegelijkertijd aanbesteding en 
ontwerp van de twee bruggen. Hieraan namen drie 
aannemers deel, die teams samenstelden waaraan 
ook mensen van buiten hun bedrijf deelnamen. Een 
jury heeft in september 2019 uit de gepresenteerde 
inzendingen de ontwerpen voor de twee bruggen ge
selecteerd die verder ontwikkeld worden tot definitief 
ontwerp in voorbereiding op realisatie in 20202021. 
De Rondje Weerwaterbrug moet op 1 januari 2021 klaar 
zijn en de Beverbrug moet op 1 juli 2021 gereed zijn.
Naast de twee Floriadebruggen krijgen wij bruggen 
aangeboden die nu elders vervangen worden en mo
gelijk nog op de Floriade of in Flevoland hergebruikt 
kunnen worden, al dan niet via recycling. In dit kader 
is het concept en aanpak “tweede leven bruggen” 

ontwikkeld om bruggen die nooit zijn bedoeld om her 
te gebruiken een tweede en mogelijk derde leven te 
kunnen geven. Daarnaast is er aanbod van “circulaire” 
kunstwerken die juist wel ontwikkeld zijn om herge
bruikt te worden, zoals het modulaire viaduct van 
Rijkswaterstaat bij de bouw van de Reevesluis in het 
Drontermeer. 

3.3 Nadere Regel Floriade

De ‘Nadere Regel Floriade Werkt!’ is op 15 maart 2016 
vastgesteld. Het betreft technisch een nadere regeling 
op de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF). 
Voor de ‘Nadere Regel Floriade Werkt!’ is € 1 miljoen 
beschikbaar tot en met de Floriade in 2022. De regel 
is gericht op stimulering van het gebruik van het 
Innovatiepaviljoen door ondernemers. 

De Nadere Regel is momenteel nog niet opengesteld, 
omdat het paviljoen nog niet gereed is. De regel zoals 
die nu van kracht is, is sterk gericht op een plusfinan
ciering op reeds verstrekte Europese subsidies. Met 
de huidige kennis van die subsidieregelingen weten 
we dat we op deze manier niet alle geïnteresseerde 
onder nemers bereiken. Daarom wordt de Nadere 
Regel de komende tijd herzien. We streven naar een 
regeling die optimaal bijdraagt aan de wensen van 
Flevolandse ondernemers die werken aan voedsel in
novaties om zichtbaar te zijn in het Innovatiepaviljoen, 
zowel vóór als tijdens de Floriade. Omdat Flevoland 
veel MKB heeft, verwachten we dat veel ondernemers 
wel zichtbaar willen zijn op de Floriade, maar niet 
gedurende zes maanden zelf daaraan invulling kunnen 
geven. 
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Velen zullen wellicht enkele dagen aanwezig willen 
zijn en dan hun eigen netwerk uitnodigen. Dit betekent 
dat ons paviljoen gedurende de expo voortdurend 
van kleur zal verschieten en daardoor zal uitnodigen 
voor herhalingsbezoek. Om alle ondernemers toch 
de kans te geven om gedurende de hele Floriade 
zichtbaar te zijn, overwegen we om een verzameling 
filmpjes te maken waarin de volledige rijkdom van het 
Flevolandse bedrijfsleven op het gebied van agro & 
food zichtbaar wordt. Zo kunnen we gasten bijvoor
beeld altijd onze innovatiekracht in pootgoed laten 
zien, ook als die ondernemers fysiek niet aanwezig 
zijn. 

3.4 Monitoring

In het Uitvoeringsprogramma Floriade is opgenomen 
dat de resultaten van ‘Floriade Werkt!’ worden gemo
nitord. Niet alleen om samen met de gemeente Almere 
en de BV Floriade de effecten van de Floriade in 
brede zin en meer specifiek van ons eigen programma 
‘Floriade Werkt!’ in beeld te brengen, maar ook om de 
verhalen van onze ondernemers over het voetlicht te 
brengen. Hieronder noemen we een aantal voorbeel
den, zonder volledig te willen zijn. 

De Floriade kan voor urgentie bij projecten zorgen. 
We hebben dat gezien bij de verdubbeling van de A6. 
De minister was van plan om de verdubbeling naar 
achteren te schuiven, maar moest juist versnellen om 
het werk vóór 2022 af te hebben. Ook de kwaliteits
verbetering van station Almere Centrum is versneld 
vanwege de Floriade. 

De twee Floriade Challenges die we tot dusverre 
hebben uitgevoerd, brengen ondernemers in bewe
ging en in nieuwe netwerken. Denk bijvoorbeeld aan 
het bedrijf MultiToolTrac dat één van de winnaars 
was van de eerste challenge. Een van oorsprong niet 
Flevolands bedrijf dat elektrische trekkers ontwikkelt 
en bij de doorontwikkeling van de plannen intensief 
samenwerkt met Flevolandse bedrijven, eenvoudigweg 
omdat hun plannen zo goed bij Flevoland passen. Het 
bedrijf bekijkt nu samen met ons hoe het zichtbaar 
kan zijn op de Floriade. 

In de net afgeronde tweede challenge hebben we 
plantaardige eiwitten en de daarover door PS aange
nomen motie als thema gekozen, waarbij we vooral 
naar een ketenbenadering ‘van boer tot bord’ hebben 
gekozen. Met het Lelystadse bedrijf Micophilia hebben 
we paddenstoelenteelt op Flevolandse agrarische 
reststromen opgezet. Met een aantal boeren hebben 
we voor het eerst verse soja voor humane consumptie 
geteeld en onder het gezamenlijke beeldmerk Dutch 
Edamame wordt voor een vervolg in de komende 
jaren nagedacht over de opzet van een coöperatie. 
Met ‘Eet als een pionier’ hebben we de Flevolandse 
horeca uitgedaagd om de menukaart uit te breiden 
met gerechten op basis van ‘80% plantaardig’. We 
waren aangenaam verrast dat maar liefst drie teams 
van ROC Flevoland de finale haalden, naast een aantal 
bekende chefs. Dat sterkt ons in de ambitie om in 
Flevoland samen met Flevo Campus, ROC en Aeres een 
HBOchefsopleiding te ontwikkelen; een leemte in het 
Nederlandse onderwijsaanbod. 

Via de Urban Greeners zijn inmiddels bedrijven en 
projecten ontstaan zoals de Knakwortel, het alterna
tief voor de hotdog, en RUIK, dat parfum maakt van  
afvalstoffen. Ook de Thijsthee, de ijsthee die Thijs 
maakt met reststromen, is op steeds meer plekken te 
vinden. Hij was deelnemer in onze eerste challenge. 

De Floriade Business Club, opgericht om ondernemers 
die zich bezighouden met de thema’s van de Floriade 
te verbinden aan elkaar en aan de Floriade zelf, blijkt 
een succes. Het aantal leden staat al bijna op 200!

Ook zetten we stappen in het versterken en bekender 
maken van de regionale voedselketen. De Vereniging 
Flevo Food heeft dit jaar voor het eerst op het 
Lowlands festival gestaan met regionaal geproduceer
de friet, en er zijn al afspraken gemaakt om dit in 2020 
grootser aan te pakken, met ook andere Flevolandse 
producten.

Het ontwerpproces voor de twee innovatieve en circu
laire bruggen op het Floriadeterrein heeft circulariteit 
in bruggenbouw op de kaart gezet. Tot onze verrassing 
krijgen we uit andere delen van het land bruggen aan
gereikt voor een tweede leven. Het is fantastisch om 
te zien dat het Almeerse bedrijf Reimert in een veld 
met grote internationals als concurrenten met de twee 
meest aansprekende bruggen op de proppen kwam. 

9



10

Verder merken we dat er veel enthousiasme is voor 
de Floriade bij de jonge generatie van Flevoland. Voor 
Talent Kleurt Flevoland, waarin we de Flevolandse 
technasia betrekken bij het werk van de provincie, 
hebben we nu voor het tweede jaar een breed aanbod 
aan opdrachten uitgezet en bijna de helft van de leer
lingen blijkt te kiezen voor de Floriade thema’s. 

Foto: vernieuwd station

Tot slot moet het Floriade Werkbedrijf zeker worden 
genoemd. Hier worden mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt opgeleid en krijgen ze werkervaring 
om door te stromen naar een vaste baan. De eerste 
lichting is klaar en de grote meerderheid heeft een 
vaste baan kunnen vinden. Dit heeft al voor meer dan 
een miljoen euro aan uitkeringen bespaard.



4. Activiteiten gericht op de kenniscampus
De Flevo Campus is een initiatief van de gemeente Almere, provincie Flevoland, Aeres en AMS  
Institute. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen in de Flevo Campus aan vernieu-
wing van het stedelijk voedselsysteem en sluiten daarbij aan op het Floriade thema Feeding the City. 
De ambitie is dat de Flevo Campus in de praktijk laat zien, op het raakvlak van stad en polder, hoe 
stedelijke voedselvoorziening in slimme combinaties met vernieuwingen in de landbouw leidt tot een 
beter leefklimaat in steden en gezonde burgers. 

Flevo Campus
Met de centrale vraag ‘How do we feed the city?’ 
organiseerde de Flevo Campus weer verschillende 
activiteiten om innovaties op het gebied van stedelijke 
voedselvraagstukken te stimuleren. Daarbij werden 
onderzoekers, docenten, studenten, ondernemers, 
voedselveranderaars en consumenten samengebracht.

Regionaal voedsel
In augustus namen twintig jonge denkers en 
doeners een week lang deel aan de Summerschool. 
In Flevoland gingen zij op zoek naar de geschiedenis 
van de polder, de smaak van Flevoland, en de toe
komst van ons voedselsysteem. Aan het eind van deze 
week, op zaterdag 31 augustus, konden de inwoners 
van Flevoland kennis maken met smaken en gerechten 
uit Flevoland op het evenement ‘Vier de smaak van 
Flevoland!’ op Stadsboerderij Almere. Ongeveer zeven
honderd bezoekers uit de provincie kwamen naar 
de Stadsboerderij Almere en proefden verschillende 
gerechten gemaakt van regionale producten en namen 
deel aan excursies.

De Challenge ‘Eet als een pionier’ waarbij de provincie 
Flevoland koks en leerlingkoks uitdaagde gerechten 
te ontwikkelen met 80% groenten en veel regionale 
producten heeft geleid tot gesprekken met de 
Almeerse vestiging van ROC Flevoland over de 
 ontwikkeling van een chefsopleiding (MBO 5), in 
samenwerking met Aeres. Er wordt nu gewerkt aan 
bestuurlijk draagvlak bij de betrokken instellingen.

Onderzoek en kennisontwikkeling
Van de essaybundel ‘De Buik van de Stad’ is een 
Engelstalige versie verschenen. De Nederlandstalige 
versie, die ook aan de nieuwe statenleden is uitge
deeld, is als Ebook opgenomen in het curriculum 
‘Food Forward’ van de Rabobank. Ook is de bundel 
aangeboden aan 125 food professionals aanwezig 
bij het Symposium ‘de Nieuwe Markt’ georganiseerd 
door Food Council MRA en Pakhuis de Zwijger in 
Amsterdam.
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Om meer aandacht te krijgen voor de Flevo Campus 
als plek van praktijkwetenschap op stedelijke voed
selvraagstukken ligt er een advies om op zoek te gaan 
naar een ‘wetenschappelijk boegbeeld’, die de toon 
zet in het debat over stedelijke voedselvoorziening. 
Hierbij wordt gedacht aan een jonge, gepromoveerde 
wetenschapper die uit kan groeien tot een van de 
leidinggevende denkers over stedelijke voedselvoor
ziening.

Bedrijfsleven
Onderzoek vouchers zijn uitgereikt aan:
• Cateringbedrijf De Kroes, voor onderzoek naar korte 

keten met leveranciers.
• Stadsboerderij Almere, voor onderzoek naar ont

wikkeling van een ambachtswerkplaats op tweede 
locatie. 

Door een eerdere voucher voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van biologisch regionaal geproduceerd 
mout is de verwachting dat de eerste Flevolandse bie
ren en borrels, gemaakt van regionaal biologisch gerst, 
in november 2019 geproduceerd kunnen worden en in 
2020 op de markt worden gebracht.

Bouwactiviteiten: Nieuwbouw Aeres en  
Pop-up village
Op het Floriadeterrein zijn in totaal negen kavels  
gereserveerd voor de Flevo Campus. Op één ervan 
wordt het Innovatiepaviljoen gebouwd. Aeres heeft 
twee kavels gekocht en bouwt op één ervan een nieu
we school. Het ontwerp is gereed, de aanbesteding 
is gestart en de omgevingsvergunning wordt aange
vraagd. Voor de tweede kavel van Aeres zijn nog geen 
permanente plannen. Daarom is er gelegenheid om 
onder de naam ‘The Village’ een eenvoudige tijdelijke 
vestigingsplaats voor startende ondernemers op de 
Feeding the City thema’s te realiseren. Hiermee zijn op 
drie kavels al in 2021 Onderwijs, Ondernemer schap, 
Onderzoek, Overheid en Ontmoetingsplek aanwezig 
en is de Flevo Campus aan het ontkiemen. Er is een 
ontwerp van The Village, een beplantingsplan en een 
doorrekening van de businesscase. Verwacht wordt 
dat de realisatie begin 2020 kan starten. De opening 
van de Village is voorzien op 21 maart 2020. Daarbij 
moet worden vermeld dat voor alle bouwplannen  
momenteel de onzekerheid geldt van het stikstof
dossier. 

Organisatie Flevo Campus
De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt af 
op 31 december. De Galan Groep heeft de opdracht 
gekregen om de huidige organisatievorm te evalueren. 
Deze evaluatie en besluitvorming wordt verwacht eind 
oktober 2019.
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5. Andere activiteiten gelinkt aan de Floriade
5.1 Vereniging Flevo Food

Er wordt momenteel hard gewerkt om de Vereniging 
FlevoFood in de positie te brengen dat de volgende 
stappen gezet kunnen worden. De verenigingsvorm 
was prima geschikt in de eerste periode waarin  
vooral aan het netwerk en aan kennisontwikkeling  
en – uitwisseling werd gewerkt. De volgende stap is  
om een gezamenlijk Business2Business platform  
op te richten waarbij de matchmaking van vraag en 
aanbod van regionaal voedsel gestroomlijnd kan  
worden. De mogelijkheid van oprichting van een vorm 
van coöperatie wordt verkend. Hierbij wordt de vereni
ging ondersteund door de landelijke Taskforce Korten 
Keten. Een passende nieuwe rechtsvorm is belangrijk 
om in de toekomst de Metropoolregio Amsterdam te 
kunnen beleveren. 

In 2019 heeft de Vereniging FlevoFood op Lowlands 
Flevolandse friet geleverd. Dit was een eerste stap  
om de festivalgangers zo veel mogelijk te voeden  
met regionale producten. Voor 2020 zijn er afspraken 
gemaakt om de levering van Flevolands voedsel groot
ser aan te pakken. Verder zijn positieve gesprekken 
met de BV Floriade gevoerd, waarbij uitgesproken is 
dat BV op de Floriade regionaal voedsel wil priorite
ren. Eén van de geformuleerde doelen is om tijdens  
de expo in 2022 zichtbaar te zijn met Flevo Food.  
De Vereniging FlevoFood speelt daarnaast ook een  
belangrijke rol in het actieplan van het Interreg 
project ‘FoodChains 4 EU’. Om de versnelling en  
professionalisering te kunnen realiseren,  

wordt de vereniging onder meer ondersteund door 
studenten van Aeres (zowel van de HBOvestiging 
Almere als die van Dronten) en door de Flevo Campus.

Bekijk de volgende animatie: www.youtube.com/ 
watch?time_continue=2&v=C3xsO64Jrq8

5.2 Interreg Europe ‘Foodchains  
4 EU’

Het FoodChains 4 EU project is een Europees kennis
uitwisselingsproject dat er toe moet bijdragen om de 
regionale korte voedselketen te versterken. De eerste 
drie jaar van het project stonden in het teken van 
kennisuitwisseling en van elkaar leren. Universiteiten 
en regionale overheden uit Flevoland, EmiliaRomagna 
(IT), Greater Manchester (UK), Maramures (RO) en 
Sofia/Plovdiv (BG) gingen bij elkaar op bezoek om 
collegiaal advies te geven op vragen waarmee elke 
regio worstelt. Om de geleerde lessen naar de praktijk 
te brengen worden de regio`s gevraagd om eind 2019 
een actieplan vast te stellen dat ze in de tweede fase 
van het project (20202021) in de eigen regio moeten 
implementeren.

5.2.1 Actie Plan Flevoland
Eind 2019 moet iedere regio een actieplan in dienen 
waarin acties omschreven staan die de regio verder 
helpt om de korte voedselketen te versterken. In 
Flevoland zullen we ons gaan focussen op de proef
tuin korte ketens en op de Vereniging Flevo Food. In 
de regio Manchester zijn we geïnspireerd geraakt door 
de wijze waarop daar voedsel MKBers ondersteund 
worden met een breed palet aan instrumenten, op 
basis van EFROfinanciering. Samen met Horizon 
gaan we verkennen of dit inspirerende voorbeeld uit 
Manchester naar de Flevolandse situatie vertaald kan 
worden. Ook beoogt het actieplan om ondernemers 
in de korte keten beter te laten samenwerken. De 
Vereniging Flevo Food zal dit actiepunt met onder
steuning van de landelijke Taskforce Korte Keten 
implementeren. Gezamenlijk zijn twee concrete  
projecten geïdentificeerd om de samenwerking in 
 werking te brengen. Het eerste project richt zich 
op het festival Lowlands. Het tweede project is de 
Floriade. Beide projecten hebben als doel om regio
naal voedsel beschikbaar te maken voor de bezoekers. 
Als aanvulling daarop zullen ook de samenwerkings
kansen in de Metropoolregio Amsterdam verkend 
worden. 
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5.3 Talent Kleurt Flevoland
Afgelopen schooljaar is het project Talent kleurt 
Flevoland, naast leerlingen van de vijf Flevolandse 
technasia, uitgebreid met studenten van Aeres 
Hogeschool Almere en Windesheim Flevoland Almere. 
In totaal hebben ruim 600 deelnemers gewerkt aan 
ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken bij de 
Floriade, Lelystad Airport, Flevokust Haven, Nieuwe 
Natuur, Hogering Almere, Renovatie Bruggen en 
Sluizen in Flevoland. Opvallend is dat bijna de helft 
van de deelnemers het afgelopen schooljaar koos 
voor vraagstukken van de Floriade. Zij hebben  
gewerkt aan de Straat van de Toekomst, Voedsel in  
de Stad en een innovatief ontwerp voor de Noordelijke 
Boulevardbrug. Een speciale samenwerking heeft 
plaatsgevonden tussen studenten van de Aeres 
Hogeschool Almere en technasiumleerlingen van ver
schillende technasia in Flevoland. Gezamenlijk hebben 
zij gewerkt aan ontwerpen voor groene etalages langs 
de Waterlandseweg. De etalages moeten laten zien 
welke positieve rol groen vervult voor de kwaliteit van 
onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid 
van mensen. In totaal hebben ruim 300 leerlingen en 
studenten via Talent kleurt Flevoland aan de Floriade 
gewerkt. Op dit moment is al bekend dat voor school
jaar 20192020 alweer 66 Windesheim studenten en 
300 technasiumleerlingen zich hebben aangemeld 
voor vraagstukken bij de Floriade.

5.4 Etalages langs de  
Waterlandseweg

Langs één van de toegangswegen naar de Floriade, 
de Waterlandseweg, wordt de komende jaren het 
thema Greening the City van de Floriade zichtbaar 
gemaakt in de vorm van zes etalages. Op zes plekken 
worden groene etalages gerealiseerd. De zes groene 
themaetalages die gerealiseerd worden, illustreren 
elk één van de thema’s: water, biodiversiteit, groene 
grondstof, gezondheid, luchtkwaliteit en circulaire 
economie. Met Talent Kleurt Flevoland zijn studen
ten van de Aeres Hogeschool Almere en verschillen
de technasia binnen Flevoland aan de slag gegaan 
met het ontwerpen van deze verschillende etalages. 
Een aantal van deze ontwerpen zullen straks verder 
worden uitgewerkt, waarna een paar ook gerealiseerd 
zullen worden. De realisatie gebeurt door een samen
werking met de branchevereniging voor hoveniers, de 
VHG. 
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5.5 Activiteiten in de regio

Zoals in paragraaf 1.1. al werd beschreven, verkennen 
we samen met gemeenten, ondernemers en andere 
partners de komende tijd een aantal thema’s en de 
mogelijke provinciale rol daarin: de Floriade in de 
regio, culturele en avondprogrammering, attracties en 
congressen. Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 
2018 liet op een inspirerende wijze zien, dat het moge
lijk is om een groot evenement naar een grote stad te 
halen, maar tegelijkertijd activiteiten in de hele regio 
te ontplooien. De aanvankelijke scepsis sloeg daar 
om in een positieve energie toen er onder de noemer 
‘Iepen Mienskip’ een maatschappelijk proces werd 
gestart. 

De theatervoorstelling ‘Lost in the Greenhouse’ ineen 
kas van een tomatenteler in Sexbierum was avond  
na avond uitverkocht en trok uiteindelijk 18.000 
bezoekers. Via de Stichting Bildtse Aardappelweken 
organiseerden aardappelboeren in Het Bildt diverse 
zeer drukbezochte culturele evenementen georgani
seerd op en rond het erf en daarmee hebben zij de 
verbinding tussen stad en platteland versterkt. 

In Flevoland worden jaarinjaaruit al heel veel agro 
& food gerelateerde evenementen georganiseerd. 
Denk aan de Bloembollen Vakdagen, Groen Techniek 
Holland, bollenroutes, de FishPotato Run, regionale 
voedselmarkten, activiteiten tijdens de Dutch Food 
Week, enz. Het moet mogelijk zijn om, ieder vanuit 
de eigen kracht, in 2022 in de hele regio dit soort 
evenementen een extra impuls en een Floriadetintje 
te geven. Hiermee kan een wederkerigheid richting 

de Floriade ontstaan, waarbij mensen niet alleen 
de Floriade, maar ook Flevoland bezoeken. Als de 
Floriade in heel Flevoland energie creëert, zal dit 
bijdragen aan het gevoel dat je de Floriade gezien 
moet hebben. Deze benadering horen wij ook bij 
Flevolandse ondernemers terug. Veel ondernemers 
denken al na over hoe zij zichtbaar willen zijn op de 
Floriade. Ze hebben genoeg om trots op te zijn. Het 
liefst zien zij dat hun aanwezigheid (van wellicht en
kele dagen in plaats van zes maanden) op de Floriade 
bezoekers inspireert om hun bedrijf in Flevoland te 
bezoeken. Er wordt nagedacht over het aanbieden 
van arrangementen om dit te kunnen faciliteren. De 
gemeente Dronten is de eerste Flevolandse gemeente 
die deze wederkerigheid samen met Aeres Dronten 
en met ondernemers al actief heeft opgepakt, door 
elk jaar in de aanloop naar de Floriade een congres te 
organiseren. Ook zij denken aan deze wederkerigheid: 
‘Een Drontenweek op de Floriade, en dan ook een 
Floriade week in Dronten’. 

Ook denken we na over verdere invulling van de 
Floriade. Het project innovatieve bruggen heeft 
bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat we in staat zijn 
om doelgroepen aan de Floriade te binden die niet 
vanzelfsprekend geïnteresseerd zijn in tuinbouwten
toonstellingen. De Floriade kan een mooie aanleiding 
zijn om congressen naar ons gebied te halen, waarbij 
we de bezoekers tevens de gelegenheid bieden om de 
Floriade en wellicht de regio te bezoeken. We maken 
ook een lijstje met mogelijke attracties voor tijdens 
de Floriade. Een voorbeeld was het Willowman project 
op de Floriade in Venlo. Deze attractie van een kunste
naar die objecten maakte van wilgentakken, werd zeer 

populair en drukbezocht, vooral door kinderen, het 
was een echte ‘mustsee’ locatie. Het had echter geen 
sluitende business case. Op onze lijst houden we reke
ning met de attracties die in zulke mate bijdragen aan 
het ‘must see’ karakter van de Floriade dat het een 
bijdrage van de provincie rechtvaardigt om het project 
tot wasdom te laten komen.

De komende tijd denken we ook na over de avond
openstelling van het Floriadeterrein. De world expo’s 
in Milaan en Antalya kwamen meer in het nieuws van
wege de culturele voorstellingen, dan met de tuinen 
op de expo. Het invullen van de culturele programme
ring biedt ons de kans om ook andere doelgroepen 
naar de Floriade te halen en zorgt ook voor een grote
re exposure van het gebied. En het biedt de kans aan 
de BV om twee keer per dag een kaartje te verkopen. 
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