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• Conform de toekenningseisen van de Nederlandse
Tuinbouw Raad
• Showcase van moderne en duurzame land- en
tuinbouw in een grootstedelijke omgeving
• Veel ervaring met succesvolle gebiedsontwikkeling
in korte periodes
• Bestuurlijk gedragen door zowel ondernemers als
overheden in geheel Flevoland
• Vanaf 2012 reeks van initiatieven die aanhaken bij
de Floriade
• Onder de rook van Amsterdam en Schiphol
• Uitstekende bereikbaarheid voor zowel
binnenlandse als buitenlandse bezoekers
• Locaties al voorzien van ingewerkte
ontwikkelingsmaatschappijen

Almere Green City
Floriade 2012 – 2022
De organisatie van de Floriade 2022 in Almere biedt
prachtige kansen. Allereerst voor de Nederlandse tuinbouw. Het groen/blauwe casco van de tuinstad Almere
biedt een vruchtbare ambiance voor een wereldtuinbouwtentoonstelling. Het vormt de ideale expositieruimte om
de prestaties en innovaties van de Nederlandse tuinbouw
te tonen, waarbij de Floriade zal worden omringd door
de eigen Almeerse pronkstukken. Zoals de overweldigende groenstructuur, het vele water, de uiteenlopende
duurzaamheidinitiatieven en de zelfbouwgebieden.
De Floriade zal zich thuis voelen in Almere.
Ook voor Almere is de organisatie van de Floriade 2022
profijtelijk. Almere wil in de toekomst het groene karakter van de stad behouden en versterken. De Floriade kan
hierbij een krachtige stimulans zijn, niet alleen tijdens
en na het evenement in 2022, maar al in de tienjarige
aanloop. De Floriade 2022 begint in Almere meteen in
2012, als de noemer voor vele initiatieven, manifestaties
en projecten. Dit betekent tien jaar een gestage en aanzwellende aandacht voor de Nederlandse tuinbouw, voor
Almere en de provincie Flevoland, zowel nationaal als
internationaal, tot aan het hoogtepunt in 2022.

Veel van de investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling die voor de Floriade noodzakelijk zijn,
worden reeds in de komende jaren en onafhankelijk van
de Floriade gerealiseerd. Dit betekent een stabiele basis
en een nu al grote realisatiekans voor de organisatie van
de Floriade.
De Floriade in Almere wordt gesteund door de provincie
Flevoland, alle gemeenten in de provincie, vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en het onderwijs.
Almere kan voldoen aan de wensen en eisen en randvoorwaarden van de NTR en de internationale eisen die
aan een wereldtentoonstelling worden gesteld. Almere
past bij de Floriade en de Floriade past bij Almere.
Daarom stelt Almere zich graag kandidaat.

A. Jorritsma - Lebbink
Burgemeester van Almere
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Almere Principles
1. Koester diversiteit
We streven naar ecologische, sociale en economische diversiteit bij de ontwikkeling van de stad.
2. Verbind plaats en context
We verduidelijken de identiteit van Almere als ‘new
town’, streven naar een alzijdige oriëntatie en een
goede bereikbaarheid.
3. Combineer stad en natuur
We combineren stedelijke en natuurlijke structuren, behouden bestaande kwaliteiten en verhogen
de gebruikswaarde.
4. Anticipeer op verandering
We maken flexibele plannen en zorgen voor een
overmaat die ruimte geeft voor de toekomst.
5. Blijf innoveren
We moedigen verbeterde processen, technologieën
en infrastructuren aan (kennis en innovatie).
6. Ontwerp gezonde systemen
We ontwikkelen gezonde en duurzame systemen
met ‘cradle to cradle’ oplossingen.
7. Mensen maken de stad
We ondersteunen zelforganisatie en initiatieven van
de burgers uit onze stad.

8

Almere Green City

Kernwaarden Nederlandse Tuinbouw
1. Gezondheid
Tuinbouwproducten dragen bij aan een
gezonde levensstijl en aan de kwaliteit
van ons leven.
2. Leisure / Genieten
Tuinen en parken bieden rust en
plezier en verschaffen lichamelijke,
geestelijke en culturele verrijking.
3. Innovatie / Educatie
De tuinbouw is een vruchtbare sector
voor innovatie, creativiteit, kennisoverdracht en beleving.
4. Eonomische kracht
De tuinbouwsector is van groot en
nog toenemend belang voor de Nederlandse economie.
5. Groene ruimtelijke ordening
Groen, natuur en tuinbouw verrijken
de stedelijke omgeving.

6. Duurzaamheid
De tuinbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen
van de samenleving.

1 Almere en de Floriade
passen bij elkaar
Verwantschappen
‘Van kiem tot kracht’, zo luidde het thema van de eerste
Floriade, gehouden in Rotterdam in 1960. Het had ook
het motto kunnen zijn van de nog net iets jongere stad
Almere. Uit de kiem in het nieuw gewonnen polderland is
een krachtige stad met een uitgesproken groen karakter
gegroeid, een stad die werkt aan haar toekomst en die de
Floriade daarvan graag deelgenoot wil laten zijn.
De tuinstad Almere en de tuinbouwtentoonstelling
Floriade hebben veel gemeen. Ze hebben hun oorsprong
in hetzelfde tijdperk van optimisme en groei. Ze dienden
een concreet belang en waren tegelijkertijd bezield door
een maatschappelijk en cultureel ideaal. Ze namen geen
genoegen met een strikte scheiding van ‘rood’ en ‘groen’,
maar zochten naar innovatieve verbindingen en mengvormen. De Floriade deed dat door tuinbouw en stedelingen
samen te brengen in een feestelijke parksfeer; Almere
door een stadsvorm te kiezen met meerdere kernen in
een groenblauw raamwerk van bos, land- en tuinbouw,
natuur en water.
Almere en de achtereenvolgende Floriades hebben door
de jaren heen een staalkaart geboden van dromen en
inzichten die de tijdgeest weerspiegelden of erop vooruit
liepen. Nu staan ze beide voor een nieuwe fase. Almere
door de ‘schaalsprong’ waarmee de stad tot 2030 verder
zal groeien, en de Floriade doordat nu de locatiekeuze
voor 2022 aan de orde is. Zowel Almere als de Neder-

landse Tuinbouwraad beseft dat de volgende stap wezenlijke nieuwe kwaliteiten kan toevoegen. Het is geen toeval
dat beide zich recent hebben gebogen over de waarden
die zij willen vertegenwoordigen. Het is evenmin toevallig
dat er veel verwantschap bestaat tussen de Kernwaarden
voor de Floriade en de ‘Almere Principles’. De Almere
Principles verwoorden het kwaliteitsstreven dat Almere
in alle plannen laat doorklinken. In deze geest wil Almere
ook de Floriade organiseren.
Almere en de Floriade delen een parallelle geschiedenis,
een ambiance van groen en stad, een streven naar duurzame kwaliteit waarin iedereen kan participeren, en een
vooruitziende blik. Wij vinden het een aantrekkelijke en
veelbelovende gedachte om als Almere en de Floriade de
krachten te bundelen en samen op te trekken naar 2022.

Kamer van Koophandel Gooi-,
Eem- en Flevoland – ‘Er zijn voldoende aantoonbare economische
effecten die investeringen in de
Floriade in Almere-Flevoland
rechtvaardigen’.

Floriade 2012 - 2022
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Thema’s
Almere is een groene stad van 200.000 inwoners op de
grens van het meest verstedelijkte gebied van Nederland
en het grootste open landschap: de Metropoolregio
Amsterdam en Flevoland. Middenin de stad ligt het Weerwater met zijn groene oevers en parken, direct naast het
Stadshart met zijn voorzieningen, woningen en winkels.
Elders vinden we parken, recreatiebos en stadstuinbouw.
In deze ‘Green City’ komen tal van actuele thema’s bij
elkaar. We zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen stad,
land en water, en tussen wonen, werken en recreëren.
We geven ruimte aan innovatie in de voedselproductie,
energievoorziening en klimaatadaptatie. We stimuleren
regionale voedselstrategieën, uit oogpunt van duurzaamheid en om de voedselproductie dicht bij de stedeling te
brengen. Tegelijkertijd is Almere verbonden met twee
belangrijke spelers op mondiaal niveau: Flevoland met
zijn grootschalige land- en tuinbouw, en de Metropoolregio Amsterdam met zijn economische en culturele
dynamiek en zijn wereldwijde bereikbaarheid.
Almere is nu reeds een vruchtbare omgeving voor een
aantrekkelijke en betekenisvolle Floriade, en dat wordt
in de toekomst alleen nog sterker. Almere gebruikt haar
groeitaak om de grote thema’s concreet te maken in
nieuwe vormen van ruimtegebruik. In het nieuwe,
gemengde stadslandschap van Almere past de Floriade
als een pronkstuk en een eregast.

Floriade 2012 - 2022
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2 Een eerste schets van de Floriade

Almere wil graag haar concept voor de Floriade 2022
uitwerken in een bidbook. De gemeente heeft, hierop
vooruitlopend, vier uitgangspunten geformuleerd en twee
locaties gereserveerd.

Uitgangspunten voor de Floriade
Verbind stad met groen
De Floriade verbindt stad en groen met elkaar. Ook de
tuinstad Almere schept nieuwe schakeringen van rood,
groen en blauw, met parken, tuinen, natuur en water.
Binnen dit royale raamwerk kan de tuinbouwsector
innovatieve concepten aan de samenleving presenteren.
Zo is er op en buiten het Floriadeterrein ruimte voor
‘stadstuinbouw’ die het nuttige met het plezierige verbindt. Almere laat de nieuwste toepassingen en technieken zien rond duurzame energieproductie, waterberging,
zorg, recreatie en educatie.
Mensen maken de stad
Almere blijft groeien, maar doet dat anders dan in het
verleden. De verscheidenheid in woonmilieus neemt toe,
van hoogstedelijk in het westen naar ontspannen landelijk in het oosten. Ook de groenstructuur krijgt meer variatie. Voor de ontwikkeling van de stad vertrouwt Almere
veel meer dan ooit tevoren op de kracht, de zelfstandigheid, de spontaniteit en de creativiteit die in de samenleving aanwezig zijn. Vanuit het principe ‘Mensen maken
de stad’ geeft Almere de ruimte aan initiatieven van
onderop. Dat geldt voor het bouwen van een huis, en ook
bij de ontwikkeling van groengebieden. De expertise van

de tuinbouwsector kan een geweldige bijdrage leveren
aan de ontwikkeling gedurende de aanlooptijd naar 2022,
tijdens de Floriade 2022 en daarna.
Combineer de Floriade met water, sport en gezondheid
Almere zal de Floriade vanzelfsprekend koppelen aan
andere functies en sectoren. De Nederlandse watersector laat zien hoe zij de opgaven van waterveiligheid en
klimaatadaptatie aanpakt met vernieuwende oplossingen
die techniek, economie, cultuur en plezier combineren.
Er is ruimte voor waterparken, drijvende paviljoens,
waterbioculturen, het zuivere drinkwater uit de Flevobodem, en de oer-Eem die hier stroomde voordat de
Zuiderzee ontstond. Ook de koppeling van de Floriade
met sport en gezondheid ligt voor de hand. Het groen en
water van Almere bieden hiervoor vele mogelijkheden.
Almere en de Floriade kunnen ook tijdig inspelen op een
mogelijke Amsterdamse kandidatuur voor de Olympische
Spelen 2028 (beslissing kandidaatstelling 2016).
Groeimodel: tien jaar nieuwsgierig
Almere wil de Floriade een lange en nieuwsgierig makende aanloop naar 2022 geven. Nu al werkt Almere aan
plannen voor de ontwikkeling van de beoogde locaties.
Mocht de NTR de Floriade 2022 aan Almere gunnen,
dan kunnen deze gebiedsplannen probleemloos op het
Floriade-concept worden afgestemd. Vanaf dat moment
werkt de gemeente met haar partners aan een tien jaar
durende reeks van initiatieven en manifestaties in Almere
en omgeving.

Floriade 2012 - 2022
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Locaties voor de Floriade
Almere heeft de riante positie om uit twee locaties voor
de Floriade 2022 te kunnen kiezen. ‘Almere Weerwater’
is een meer stedelijke locatie aan het water, ‘Almere
Oosterwold’ is een locatie in het landschap met ruimte
voor stadstuinbouw. Op beide locaties is de Floriade mogelijk volgens de hierboven genoemde uitgangspunten.
Ze voldoen aan de eisen die de AIPH stelt aan beschikbaarheid, bereikbaarheid en oppervlakte. Op beide locaties is vrijwel alle grond eigendom van publieke partijen
(rijk, gemeente, Staatsbosbeheer) waardoor op relatief
korte termijn kan
worden begonnen.

Vereniging Bedrijfskring Almere –
‘Wij willen de Floriade ondersteunen
in de communicatie naar en de
verbinding met het Almeerse
bedrijfsleven’.

De gelijkwaardigheid van de twee locaties schept de vrijheid voor een keuze op inhoudelijke gronden, uitgaande
van het karakter van de locaties en de voorkeuren in de
Almeerse samenleving. Mocht de NTR Almere uitnodigen
om een bidbook te maken, dan zullen wij in februari 2012
een voorkeurslocatie bepalen. Dat doen wij in gesprek
met de samenleving, de gemeenteraad, het bedrijfsleven,
gebiedsontwikkelaars en onze publieke partners. Ook van
de NTR vernemen wij graag welke kansen zij voor beide
locaties ziet. Zo komen wij aan het begin van de bidbookfase tot een locatiekeuze met een zo breed mogelijk
draagvlak.
De Floriade-app
selecteert een
passende route langs
verschillende Floriade
paviljoens

Floriade 2012 - 2022
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Almere Weerwater
•
•
•
•

Zoekgebied en ontwikkelruimte 250 hectare
Naast bustransferium
Direct aan de afslag van de A6
Loopafstand van Stadshart en NS station

Almere Weerwater biedt ruimte voor een Floriade in het
hart van Almere. Deze dynamische plek ligt aan het water
en pal bij het stadscentrum, en is zeer goed bereikbaar
met auto, bus en trein. Hier past een compacte, stedelijke
en attractieparkachtige opzet.
Het Stadshart is binnen handbereik, via de oevers van
het Weerwater, met een bootverbinding, of met een
kabelbaan. Er is een sterke wisselwerking waarbij de
bezoekers van de Floriade ook de bestaande centrumvoorzieningen optimaal kunnen benutten. Het Weerwater
wordt het mentale en fysieke hart van de stad. Ook het
onafgebouwde kasteel kan wellicht een nieuwe toekomst
krijgen.

De A6 wordt in de 2016 verbreed en landschappelijk
verdiept ingepast (gereed 2020). De verdubbeling is
onderdeel van de uitbreiding van de wegverbinding
tussen Schiphol en Lelystad (A9/A10/A6/A1), waar een
investering van in totaal €4,3 miljard mee gemoeid is. Op
de locatie waar de A6 wordt ingepast, is een regionaal
bustransferium gepland. De Floriade kan hier een katalysator voor de ontwikkeling zijn, niet alleen in 2022, maar
vooral ook in de tien jaar daarvoor. Enthousiaste initiatiefnemers krijgen de ruimte om de locatie al vroeg in gebruik te nemen, en zo de Floriade al direct te promoten.
We dromen van een icoongebouw met grote symboolwaarde voor Almere aan of op de A6, drijvende paviljoens
in het Weerwater en compacte tuinbouwkavels waar nu
al van alles verbouwd en getoond kan worden.  

Floriade 2012 - 2022
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Almere Oosterwold
• Zoekgebied en ontwikkelruimte van 2000 hectare
• Direct aan de afslag van de A27 (verbonden met A6)
Almere Oosterwold biedt ruimte voor een Floriade op
de grens van stad, natuur en landbouw. Het huidige
grootschalige karakter maakt plaats voor een organisch
groeiend landschap waar wordt geproduceerd, gewoond,
geleerd, gewerkt en genoten. Hier past een gevarieerde
Floriade die stad, park en tuinderijen mengt.

We dromen van een Floriade met een zwerm van privaat
en/of publiek gefinancierde initiatieven. We stellen ons
een ‘duurzame kolonie’ voor van enthousiaste stadslandbouwers die al ver voor de start van de Floriade als
kwartiermakers aantreden, en ook van hightechtuinbouwbedrijven. We dromen van de Floriade als de
drager van een vitaal gebied waar mensen wonen,
werken en recreëren.

De ontwikkeling van Oosterwold wordt gestuurd door initiatieven van ondernemers en burgers. Zij krijgen de kans
een heel gebied te ontwikkelen, inclusief de infrastructuur voor energie, afval en riolering. Almere stimuleert
vanaf 2012 initiatieven die aanhaken bij de Floriade.
Vanaf 2012 vinden evenementen plaats, eerst kleinschalig, later groeiend, naar het hoogtepunt in 2022. De Floriade krijgt een centraal terrein van minimaal 50 hectare,
met daarnaast een groot aantal satellieten: paviljoens
en projecten verspreid over Oosterwold. Iedere bezoeker
maakt met behulp van de Floriade-app een keuze uit het
aanbod en verplaatst zich per fiets, paard en wagen, auto
of bus.

Floriade 2012 - 2022
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Investeringen in bereikbaarheid en landschap
Project

Gereed

Investeringen

Verbreding A6/A1/A9 (SAA)

2020

4,1 miljard

Capaciteitsuitbreiding spoorlijn Schiphol-Lelystad
(reizen zonder spoorboekje)

2020

1,6 miljard

Hanzelijn
(Spoorverbinding Almere-Zwolle)

2013

1,1 miljard

Verbetering Stedelijke Bereikbaarheid Almere
(verhoging capaciteit interne weggennet voor auto en OV)

2020

150 miljoen

Intentieovereenkomst groenblauw

start 31 oktober 2012

61,5 miljoen

Relatie met de tuinbouwsector
Flevoland kent 1923 agrarische bedrijven, een productiewaarde van € 1,17 miljard en
een bruto toegevoegde waarde van € 392 miljoen.
Ruim 440 bedrijven actief in de open grondstuinbouw.
Zeer productieve land- en tuinbouw bouwsector.
Onderwijs- en kenninsinstellingen Hogeschool Windesheim, Agrarische Hogeschool Dronten en
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit.
Verblijfsaccommodatie1
Binnen een cirkel van 60 autominuten is er een aanbod van ruim 58.000 hotelkamers en 120.000 hotelbedden.
Ruim een derde deel hiervan is gelegen in de gemeente Amsterdam.
In de provincie Flevoland zijn er ruim 1.000 hotelkamers en 2200 hotelbedden.
Plannen voor hoteluitbreidingen: Amsterdam ca. 7750 hotelkamers, Utrecht ca. 1900 kamers.

  Via www.kenniscentrumhoreca.nl en inventarisatie bij de steden.

1
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3 Draagvlak en randvoorwaarden

Almere heeft de ambiance, de ruimte en de ideeën om de
Floriade te organiseren. Het voldoet ook ruimschoots aan
alle andere randvoorwaarden. Bovendien kan de Floriade
op een stevig draagvlak rekenen. Al met al heeft een
Floriade in Almere nu reeds een hoge realisatiekans.

Aan veel randvoorwaarden wordt al voldaan
Floriade 2022 nu al mogelijk door afspraken tussen
Rijk en Almere
Almere neemt tot 2030 een groot deel van de bouwopgave
in de noordelijke Randstad voor zijn rekening. Er komen
60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen bij, zodat
veel groene gebieden op het ‘oude land’ kunnen worden
ontzien. Almere gebruikt deze groei om de verscheidenheid van de stad te vergroten en zwakke plekken te
versterken.  
Het Rijk heeft zich aan deze opgave gecommitteerd.
De noodzakelijke investeringen in infrastructuur en
landschap zijn hiermee nu al grotendeels verzekerd.
Ook hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere gezamenlijke programma’s vastgesteld
voor de thema’s ‘groen/blauw’,’ economie’ en ‘stedelijke
bereikbaarheid Almere’.
De loper voor de Floriade is hiermee bij wijze van spreken
al uitgerold. De toegezegde en voorgenomen investeringen scheppen de voorwaarden voor de Floriade, terwijl
omgekeerd de komst van de Floriade de investeringen
richting, snelheid en een smoel zal geven.

Almere heeft ontwikkelkracht
Almere is in 35 jaar tijd gegroeid van 0 naar 200.000 inwoners. Almere heeft ruime ervaring met de planning en
uitvoering van omvangrijke ‘rode’ en ‘groene’ programma’s. Het gemeentelijk apparaat is door de structuur van
werkmaatschappijen en projectenorganisatie als geen
ander in staat gebiedsontwikkelingen in gang te zetten.
Almere kan zonder twijfel de ontwikkelkracht ontplooien
die nodig is voor de organisatie van een Floriade.
De stad is in het verleden vooral planmatig van bovenaf
gebouwd. Tegenwoordig krijgt ze meer en meer vorm
van onderop. De gemeente biedt ruimte aan mensen om
zelf mee te bouwen aan de stad. Nu al hebben ruim 1.200
huishoudens hun eigen huis gebouwd in het kader van
het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’. Almere loopt
hierin landelijk voorop en wil dat blijven doen.
Almere, evenementenstad met passende accommodaties
Almere is dankzij zijn ruimte en bereikbaarheid zeer
geschikt als evenementenstad. Bij evenementen als
de Libelle Zomerweek, strandfestival ZAND, FreeFestival
Almere, kan de stad nu al probleemloos tienduizenden
mensen per dag welkom heten.
De gemeente is van plan om samen met het bedrijfsleven
de congrescapaciteit uit te breiden. Binnen een straal
van 60 autominuten bevinden zich nu al ruim 120.000
hotelbedden, waarvan een derde in de gemeente
Amsterdam. De ligging nabij Amsterdam en Schiphol
maakt talloze combinaties in arrangementen mogelijk.  

Floriade 2012 - 2022
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Wij verwachten in 2022 een bezoekersaantal van ruim
boven de twee miljoen, met een hoog percentage buitenlandse bezoekers.
GRONINGEN
LEEUWARDEN

ASSEN

EMMELOORD

ZWOLLE
LELYSTAD

30 min.

AMSTERDAM

60 min.

ALMERE
UTRECHT

ARNHEM

ROTTERDAM

DEN BOSCH
MIDDELBURG

MAASTRICHT

Ligging Almere
30 minuten zone:
30 minuten zone: 3 miljoen inwoners
60 minuten zone:  
60 minuten zone: 9 miljoen inwoners
120 minuten zone: 16 miljoen inwoners
120 minuten zone:

LIGGING ALMERE

120 min.

De bereikbaarheid is nu al zeker gesteld
Het Rijk doet in de komende acht jaar grote investeringen
in de bereikbaarheid van Almere. De spoorverbinding met
Zwolle wordt eind 2012 in gebruik genomen. Tussen
Almere en de Randstad komt hoogfrequent spoor. De snelweg van Almere tot aan Schiphol wordt in de periode 20162020 verdubbeld. De stad heeft overal vrije busbanen en
pal boven de A6 aan het Weerwater komt een transferium.
Hiermee is de bereikbaarheid van de Floriade in Almere in
feite nu al gegarandeerd.

3 miljoen inwoners
9 miljoen inwoners
16 miljoen inwoners

De economische effectverkenning is positief
De Floriade zal aanzienlijke economische effecten hebben, zo blijkt uit een eerste verkenning door de Kamer
van Koophandel en de Rabobank Almere. Deze gunstige
effectverkenning biedt perspectief op investeringen door
marktpartijen. De verwachte investering voor de Floriade (realisatie evenement en terrein) bedraagt 180 à 230
miljoen euro. Hiervan slaat 40 tot 50 miljoen euro neer in
de Almeerse economie. De verwachte bestedingseffecten
van bezoekers bedragen 350 à 590 miljoen euro, exclusief entreegelden. Dit is nog exclusief de effecten van de
‘making of’ (2012-2022). Ook zijn er grote uitstralings- en
vliegwieleffecten voor de toekomstige gebiedsontwikkeling te verwachten.1
  (Bron: Almere 2022, Economische Effectverkenning.
   Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (Almere, september 2011)
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Het draagvlak is groot
Betrokkenheid van bedrijfsleven en onderwijs
Het bedrijfsleven in Almere en omgeving is vrijwel unaniem positief over de Floriade-kandidatuur van Almere.
Dit blijkt uit gesprekken het MKB in Almere en in de
driehoek Almere - Amsterdam - Utrecht, met individuele
ondernemers, bedrijfskringen en andere belangengroepen. Velen willen meewerken aan het bidbook in de vorm
van steunbetuigingen en bijdragen in natura en/of geld.
De onderwijsinstellingen CAH Almere, Windesheim en
Groenhorst College Almere steunen de Almeerse kandidatuur met kennis en projecten.
Betrokkenheid overheden
De gemeenteraad van Almere staat unaniem achter de
kandidaatstelling en heeft in zijn programmabegroting
2012 budget gereserveerd voor het maken van het bidbook. Ook wordt het Almeerse initiatief gesteund door de
Provincie Flevoland. De Provincie neemt over het verzoek
van de gemeente Almere om een financiële bijdrage –
in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland
Almere – spoedig een besluit. Alle gemeenten in
Flevoland steunen de kandidaatstelling van Almere.
De gemeente Lelystad heeft bovendien een financiële
bijdrage aan het bidbook toegezegd.

Ontwikkelingsmaatschappij
Flevoland bv – ‘De Floriade zal de
duurzame groei en economie van
Almere en omgeving op een prachtige
en evenwichtige manier stimuleren’.
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Initiatiefnemer
Gemeente Almere
Partners Overheid
Provincie Flevoland
Gemeente Lelystad
Partners Bedrijfsleven
Rabobank Almere
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
Vereniging Bedrijfskring Almere

Commitment uitgesproken
All Integrated, Andree Troost Geluidstechniek, Arc2
architecten, Bedrijfskring Lelystad, Bodijk, loon- en
personeelsadministratie, Boei2/Segs in the city,
Boogaart Almere Infra Groep BV, Brennels Buiten,
Christelijke Agrarische Hogeschool Almere,
denieuwebibliotheek Almere, Draoidh. Identity porjects
and sustainable communication, EDBA, Enraedty &
Partners BV, fit20 Almere, Flevo Marketing BV, Freeroad
Almere, Fuser Communications BV, Gembird Europe BV
gemeente Dronten, gemeente Noordoostpolder,
gemeente Urk, gemeente Zeewolde, Goede
Stede, Graficient Printmedia, Groenhorst College
Almere, Hogeschool Windesheim, HST Benelux,
Installatiebedrijfs C. Dekker BV, It’s Gonna Happen! BV,
LTO Noord, MAC3PARK Almere, Miermans Sportieve
Adviezen&Diensten, Mobiel Centre Marktonderzoek BV,
Nelly Dekker Kleur-stijladvies, NR Vastgoed BV, Nuon,
Vattenfall NV, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland,
Regus Almere Central Station BV, Seegers Advies,
TekstOnline, TS design Almere, Van der Valk Hotel
Almere, VeBe BV, VNO-NCW Flevoland, Vrijehuizenmarkt
Almere, Willem de Boer Party-Service BV, World Trade
Center Almere.
Contact
Martijn Rengelink, gemeente Almere
T  036 527 72 82
E  mrengelink@almere.nl
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