Floriade Expo 2022
Growing Green Cities

14 april 2022 - 9 oktober 2022

Welkom!
Groen leven in de stad. Duurzaam verbouwde voeding. Schone energie. Een gezonde
leefomgeving. Het zijn thema’s die steeds meer mensen bezig houden en proberen toe te passen
in hun dagelijkse leven. Thema’s met nog veel onontdekte kansen en mogelijkheden. Maar ook
urgente thema’s, als je bedenkt dat in 2050 68% van de wereldbevolking in steden zal leven.
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 laat een hoopvolle toekomst zien. Het biedt
een podium aan nationale en internationale grootdenkers, innovators en slimmeriken die groene
oplossingen laten zien die onze steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken.
Een aantrekkelijk podium bovendien voor handelsdelegaties, vakgenoten en businessclubs en waar
een breed, internationaal publiek op afkomt. De zevende Nederlandse editie van de International
Horticultural Expo heeft weer veel te bieden. Dit levend laboratorium prikkelt je zintuigen. Je wordt
geraakt door wat je ziet, ruikt en proeft. De Expo is een buitengewone belevenis. Inspirerende
congressen, workshops en tentoonstellingen wisselen af met verrassende proeverijen en een bruisend
kunst- en cultuurprogramma. Floriade geeft je energie en inspiratie.
En dit alles natuurlijk een prachtige groene omgeving. We noemen het niet voor niets ‘het groenste
dagje uit.’ Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar lang hét podium voor de Floriade Expo 2022.
Een uniek dagje uit voor twee miljoen bezoekers én een unieke kans om als deelnemer, sponsor
of leverancier jouw bijdrage aan de wereldtuinbouwtentoonstelling met de wereld te delen. De
mogelijkheden zijn eindeloos. Graag nemen we in je deze brochure alvast mee naar de groene,
energieke, kansrijke, innoverende wereld van Floriade. Stay inspired!

Pieter Cloo,
Directeur Floriade Expo 2022
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Wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade Expo 2022

14 april 2022 - 9 oktober 2022

Floriade Expo 2022

Vanaf 14 april 2022 is Almere
een half jaar hét podium voor de
wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade Expo 2022.
Tijdens Floriade laat de

is een thematische
variant van een

vindt één keer
in de

Wereld
Expo

10 jaar

is de

600.000 m2

7e editie

60
hectare

plaats

Nederlandse tuinbouw samen
met nationale en internationale
deelnemers groene oplossingen
zien die onze steden leuker,

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade

leefbaarder en duurzamer
maken.

Centrale ligging in
grootmetropoolregio Amsterdam,
Almere, direct aan de A6
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Founders
De oprichters van
Floriade Expo 2022:
samen voor duurzame
en leefbare steden
De Nederlandse Tuinbouwraad,
gemeente Almere en de provincie
Flevoland, de drie oprichters van
Floriade Expo 2022, hebben de
handen ineengeslagen voor één
gemeenschappelijk doel:
Structurele innovaties en oplossingen
vinden voor duurzame en leefbare
steden.
Hoe we dat doen? Door partijen uit
de hele wereld samen te brengen. Zij

Stadswijk van
de toekomst
De wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade Expo 2022 levert Almere
méér dan alleen een uniek
internationaal evenement. Na afloop
van de Expo wordt het Floriadeterrein doorontwikkeld tot de groene
en gezonde stadswijk Hortus. De
stadswijk van de toekomst.

presenteren hun best practices in de
tuinbouwsector aan consumenten en
vakgenoten.
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Samen met onze deelnemers en sponsoren
inspireren we de bezoeker om groener en
gezonder te leven. Dit doen we aan de hand

“Ik doe mee aan Floriade Expo

van vier subthema’s:

2022 omdat Floriade niet alleen

Greening the City
meer groenvoorziening

Feeding the City
betere voedselvoorziening

bijdraagt aan de economische
waarde voor Almere, Flevoland
en Nederland, maar ook aan het
vergroten van het bewustzijn
onder (inter-)nationale

Energising the City

bezoekers voor het belang

slimmere energievoorziening

van een gezonde leef- en

Healthying the City
bewuster leven

werkomgeving.”
Jos Vranken, NBTC Holland Marketing

Growing Green Cities
Aantrekkelijke steden.
Veilig en gezond.
Onder het thema Growing Green Cities presenteert Floriade
creatieve, groene en duurzame oplossingen die nodig zijn om
dit waar te maken. Een thema belangrijker dan ooit. In 2050
zal maar liefst 68% van de wereldbevolking in de stad wonen,
op slechts 2% van het totale aardoppervlak.*
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* Bron: VN-rapport https://population.un.org/wup/Publications
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Greening the City
Dompel je onder in het groen
Groene steden zijn leefbare steden. Maar hoe maak je een
dichtbebouwde stad groen? Dompel je onder in het groen in
het arboretum: een levende catalogus van bomen en planten.
Elke soort heeft een aantoonbare functie in de groene stad van
de toekomst. Een geweldige plaats waar je als organisatie jouw
kennis kunt delen.

Feeding the City

Duurzame voedselproductie voor en door de stad

Voedselproductie is niet langer voorbehouden aan
het platteland. Graag presenteren we samen met
onze deelnemers en sponsoren oplossingen op
het gebied van experimentele land- en tuinbouw,
stadstuinbouw, kunstmatig geproduceerd voedsel,
voeding, gezondheid en duurzame landbouw.
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Healthying
the City

Voel je gezond in
een gezonde stad

We willen ons zo lang mogelijk goed voelen en
actief deelnemen aan de samenleving. Floriade
Expo 2022 laat de zoektocht zien naar schone
lucht, schoon water en een schone bodem die
je helpen om je lichamelijk en geestelijk zo fit
mogelijk te voelen.

Energising
the City

Nieuwe bronnen van energie
Duurzame energieoplossingen zijn onmisbaar. Zeker als
we met een groeiende bevolking steeds meer energie
nodig hebben. Floriade Expo 2022 neemt de bezoeker
mee in nieuwe manieren om energie op te wekken, op
te slaan en te besparen.
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Een feest van
groen
Het Floriade-park is een feest van groen en
duurzame technologie. In dit levend laboratorium
worden nieuwe technologieën voor groen, voedsel,
energie en gezondheid onderzocht en toegepast.
Je wordt geraakt door wat je ziet, ruikt en proeft.
Het park is opgebouwd uit permanente onderdelen
en onderdelen specifiek voor de Expo. Allemaal
dragen ze bij aan Floriade’s vier subthema’s:
Greening the City, Feeding the City, Healthying the
City en Energising the City. Inspirerende tuinen,
congressen, workshops en tentoonstellingen
wisselen af met indrukwekkende attracties,
verrassende proeverijen, kunst en cultuur. Het
gebied is vol energie en actie.
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Vastgoed
Permanente ruimte om te leren,
te ontmoeten, te zorgen
Een belangrijk permanent onderdeel van Floriade Expo
2022 is het vastgoed dat onderdeel is van de nieuwe
groene stadswijk Hortus. Zo biedt de Aeres Hogeschool

Het Arboretum
Blijvend groen
Het Arboretum vormt de
groenstructuur van de
Expo én van de stadswijk
Hortus die daarna op
het terrein verrijst.
Het is een alfabetisch
geordende bomen- en

Almere op de Flevo Campus vanaf het schooljaar
2021-2022 een gezonde en inspirerende leer- en
werkomgeving voor studenten en medewerkers. Het
Food Forum Paviljoen wordt de ontmoetingsplek waar
onder andere producenten, studenten en onderzoekers
samenwerken aan innovaties voor duurzame
voedselvoorziening van de toekomst. Woontoren Flores,
eyecatcher tijdens de Expo, vervult diverse commerciële
functies. Na de Floriade Expo wordt dit stuk vastgoed
duurzaam omgebouwd tot een woontoren.

plantenbibliotheek waar je
straks letterlijk doorheen
kunt lopen.
Wat dit arboretum extra
uniek maakt, is dat
alle bomen en planten
bijdragen aan een
gezonde, groene stad.
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Kabelbaan
Een ritje naar
de toekomst
Een 850 meter lange kabelbaan
verbindt duurzaam en snel het
zuidelijke deel van Floriade-park
met het noordelijke deel. Het is
niet alleen een attractie met een

Infrastructuur
Bruggen hergebruiken,
circulair beton gebruiken,
groen integreren

prachtig uitzicht over het terrein,
maar ook een unieke kans om de
duurzame potentie van stedelijke
kabelbanen te testen.

Groene bruggen mogen niet ontbreken in de groene
stad van morgen. De Bruggencampus Flevoland toont
je tijdens de Expo twee bruggen die gebouwd zijn van
reststromen uit Almere. De twee bruggen zijn onderdeel
van de infrastructuur van de nieuwe stadswijk Hortus.

“Tomaten telen op de resten van ons
Floriade-paviljoen, een gek idee?
Met The Growing Pavilion laten we de
mogelijkheden zien van bouwen met
reststromen uit de tuinbouw en andere
grondstoffen uit de natuur.”
Lucas de Man, directeur Biobased Creations
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Horeca en shopping
Kunst en cultuur

Voor ieder wat wils

Een park vol energie en actie

Voor iedere bezoeker is er volop gelegenheid
om iets te eten en te drinken. Diverse

Op Floriade Expo 2022 kun je genieten

restaurants, food trucks en proeverijen bieden

van kunst en een uitgebreid en gevarieerd

je lokale producten, gezonde snacks en

cultuurprogramma. Tentoonstellingen,

maaltijden. En voor de shoppers onder ons is er

live-entertainment van klassiek tot jazz en

voldoende gelegenheid om een aandenken aan

amusementsorkesten. Het park is vol energie en

Floriade Expo 2022 te bemachtigen.

actie.
Naast een dagelijks theater- en muziekprogramma
kunnen bezoekers ook genieten van onder andere
natuurkunst, beeldende kunst en film. Voor de
kinderen zijn er speciale onderdelen. Zo bouwen
we op het Utopia-eiland een klein bostheater
waar we een leuke kindervoorstelling gaan
maken. Verspreid over het Floriade-terrein liggen
vijf bijzondere speelplekken.
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Deelnemers
Niet te missen
innovators van
over de hele
wereld

Floriade Expo 2022 biedt de kans om twee miljoen bezoekers
kennis te laten maken met innovaties op het gebied van
duurzamere steden. Nationale en internationale deelnemers
laten zien wat ze in huis hebben om te werken naar groene,
gezonde steden. Waar duurzaamheid de norm is en leefplezier
voorop staat. Op Floriade Expo 2022 kunnen de bezoekers onder
andere kennismaken met:

Nederlandse tuinbouw
Kascomplex
Agroforestry
Internationale deelnemers

22

23

Nederlandse tuinbouw

Agroforestry

Zien, ruiken en proeven

Waar bos en landbouw
samenkomen

De Nederlandse tuinbouw presenteert innovaties

Internationale
deelnemers
Niet alleen de Nederlandse organisaties zijn

en oplossingen voor duurzame en leefbare

Agroforestry, of boslandbouw, is een eeuwenoude

aanwezig. Zeker 40 landen nemen deel aan

steden. De bezoeker wordt meegenomen om

vorm van kringlooplandbouw. In tegenstelling

Floriade Expo 2022 om te laten zien wat zij in huis

de tuinbouw te beleven en de zintuigen te laten

tot andere Europese landen wordt Agroforestry

hebben op het gebied van een of meer subthema’s

prikkelen door een grote verscheidenheid aan

in Nederland nagenoeg niet toegepast. Bij

van de Expo: Greening the City, Feeding the City,

producten. De voedingstuinbouw bijvoorbeeld

agroforestry worden bomen en struiken

Healthying the City en Energising the City.

laat je in proeverijen genieten van verse
groenten en fruit. Visueel kun je je tegoed doen
aan prachtige sierteelt. Ook hebben kwekers

Kascomplex
Een hightech beleving

uit hele land bomen, struiken, heesters en

gecombineerd met landbouw en/of veeteelt. Deze
mengteelt kan positief uitwerken op onder andere

Landenpaviljoens presenteren hun cultuur,

de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de

planten, bloemen en lokale innovaties en

aantrekkelijkheid van het landschap.

oplossingen aan de rest van de wereld. Zo

bloembollen ingezonden. Die maken deel uit van

Het Kascomplex is dé plek waar de Nederlandse

inspireren we elkaar en delen we een stukje

de beplanting van het arboretum en dragen bij aan

Tuinbouw zich in de breedste zin van het woord

cultuur tijdens Floriade Expo 2022.

een duurzame en gezonde stad. Daarnaast is er

zal presenteren. Dit Kascomplex beeldt de reis

aandacht voor duurzame productie, innovatie en

door de tuinbouw uit. De kas is 170 meter lang

slim gebruik van productiemiddelen.

en is opgedeeld in vijf onderdelen; De Ontvangst,
een Hightech Greenhouse, een Belevingskas,

“Groen is een mentale en

een Technology Innovation Centre en een

fysieke eerste levensbehoefte,

Kasrestaurant. Een prachtig podium om jouw

dat heeft de afgelopen periode

producten te presenteren aan de wereld.

ons wel geleerd. Floriade Expo
2022 snijdt relevante thema’s
aan waar wij graag ons steentje
aan bijdragen.”
Henk Raaijmakers,
de Nederlandse Tuinbouw Raad
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Programma’s
Zo veel kennis en ideeën op één terrein is een
unieke situatie. Met onze speciale programma’s
proberen we de kennis te bundelen en te
ontsluiten.

Educatieprogramma voor
schoolkinderen

Kennisprogramma voor
ondernemers, wetenschappers en overheden
Tijdens de Floriade Dialogues zoeken ondernemers,
wetenschappers en overheden naar oplossingen en
vraagstukken om te komen tot de Groene Stad van
de toekomst. In de aanloop naar Floriade Expo 2022

De zaadjes voor duurzamer en groener leven

worden meerdere keren per jaar Floriade Dialogues

kunnen al jong gezaaid worden. Met lokale

georganiseerd. Zo waren er al edities in Almere,

samenwerkingsverbanden betrekken we zo veel

Amsterdam en Beijing.

mogelijk schoolkinderen bij Floriade Expo 2022.
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Floriade Academy
voor studenten

Na Floriade
Expo 2022

In de aanloop naar Floriade Expo
2022 betrekt Floriade Academy
jong talent. Al vele studenten zijn

Floriade Expo 2022 is meer dan een

betrokken bij de organisatie met stages,

bijzonder internationaal evenement. De

afstudeeropdrachten en praktische

wereldtuinbouwtentoonstelling levert Almere na

opdrachten. Daarbij geven zij hun eigen

afloop de nieuwe, groene, autoluwe stadswijk Hortus

draai en input aan de organisatie. Een

op. Het geeft de stad een stevige economische impuls.

unieke mogelijkheid om als jong talent

Nieuwe bedrijven en kennisinstellingen gaan zich

betrokken te zijn bij een grote,

vestigen in Almere. Bijvoorbeeld de Flevo Campus:

dynamische projectorganisatie.

een toonaangevend kennis- en innovatiecentrum op
het gebied van voedselvraagstukken. En tot slot zal

Floriade Business Club
voor ondernemers
die duurzaam en
verantwoord willen
ondernemen
Floriade Business Club (FBC) is hét

“Met onze onderzoeken
willen we bijdragen aan
groene oplossingen voor
samenlevingsvraagstukken.

Floriade Expo 2022 nog lang doorwerken aan de groene
en gezonde stad Almere door de verbreding van de A6,
de vergroening van het centrum en het opknappen van
het station Almere Centrum.

Waar past dat beter dan op
Floriade Expo 2022?”
René Blom, Floriade Academy

netwerk voor ambitieuze ondernemers
die hun business willen laten groeien
en de wereld groener willen maken.
Gedreven ondernemers, die duurzaam en
verantwoord ondernemen en die graag een
bijdrage leveren aan Floriade Expo 2022.
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Feiten en cijfers
Floriade
Preview

•

Wereldtuinbouwtentoonstelling is een thematische
variant van een Wereld Expo

•

7e editie Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade

•

Floriade Expo vindt één keer in de tien jaar plaats

Om de bezoekers nu al

•

Thema 2022: Growing Green Cities

enthousiast te maken voor

•

Centrale ligging in grootmetropoolregio Amsterdam,

wat Floriade Expo 2022
allemaal te bieden heeft, is
het mogelijk om alvast een
kijkje nemen op het terrein

Almere, direct aan de A6
•

600.000 m2 / 60 hectare

•

Prognose: 2 miljoen bezoekers
(72% nationaal en 28% internationaal)

waar Floriade verrijst. En
waar de basis wordt gelegd

•

Dagelijks geopend in de periode 14 april 2022 9 oktober 2022

voor de nieuwe stadswijk
Hortus. Bezoekers kunnen

•

Duur: een half jaar

naar het bezoekerscentrum,

•

Kabelbaan 850 meter lang

voorproefjes krijgen in

•

Uitstekende horecafaciliteiten

de paviljoens en met

•

Locaties voor zakelijke bijeenkomsten op het Floriade-

een treintje het terrein
verkennen. Tot een aantal
maanden voor de opening

park en in directe omgeving
•

van de Zuiderzee (5,5m onder zeeniveau)

in 2022 is Floriade Preview
geopend.

Almere: de jongste stad van Nederland, op de bodem

•

Floriade-park wordt na Floriade ontwikkeld tot de
nieuwe groene stadswijk Hortus
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