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De voorbereidingen voor Floriade Expo 2022 zitten in een stroomversnelling. 

Met minder dan anderhalf jaar te gaan kijken we uit naar de ontwikkelingen die 
plaatsvinden. Recent is het kunstwerk ‘Dobberend Bos’ geïnstalleerd in het 
Weerwater bij het Floriade-terrein. Ook het arboretum is verrijkt met nieuwe 
bomen. Ben je liefhebber van een spectaculair uitzicht vanuit de lucht? Dan 

kunnen we je verblijden met nieuws over de komst van de kabelbaan. Lees dit 
en meer… 

  

   

 



 
Floriade kabelbaan, een ritje naar de toekomst 
 
Beleef straks Floriade vanaf 35 meter hoog in de kabelbaan die boven het park 
zweeft. Tijdens een ritje heb je fantastisch uitzicht op het arboretum met bomen, 
planten, heesters en bloemenvelden, de expokavels met de (inter)nationale 
inzendingen en alle paviljoens. Vanaf deze zomer is het al mogelijk een ritje met de 
kabelbaan te maken.   

Lees meer 

  

 

Dobberend Bos neergestreken  

 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26419&signature=ev6SKq1_8fKVTWb9pvnJntKadG8


Het kunstwerk ‘Dobberend Bos’ is gearriveerd bij Floriade. Het bos bestaat uit 20 

gerecyclede zeeboeien uit de Noordzee, gevuld met 20 Hollandse iepen. Deze 

drijvende bomen zorgen voor extra vergroening, compensatie van CO2 en reductie 

van fijnstof. Bekijk het straks vanuit de kabelbaan, de rondvaartboot of met een 

drankje in je hand op het Weerwaterterras.  
Lees meer 

  

 

Cementloos beton bruggenbouw  

 

In de circulaire brug ‘Rondje Weerwater’ is voor het eerst in Nederland gebruik 

gemaakt van cementloos beton. Het beton is gemaakt van Almeerse reststromen. De 

Bruggencampus, een initiatief van provincie Flevoland en gemeente Almere, wil met 

deze innovatie impact creëren in de duurzame bruggenbouw.  
Lees meer 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26420&signature=BaAZrfQAUvgVOJUhi6NnSEXFm94
https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26421&signature=ZKkvahT4iPdvXCx6d9Nr3II0ApU


  

 

Arboretum verrijkt met bomen  

 

Het arboretum, de bomen-, planten- en bloemenbibliotheek van Floriade, is recent 

aangevuld met zwarte dennen en populieren. In de komende weken worden ook 

kastanjebomen, kleine Eucalypthus in pot en Japanse cederbomen geplant.  
Lees meer 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26422&signature=rtRxQBX13DjDXFKQA4pydnYiit0


  

 

Jong talent op naar volgende uitdaging  

 

Na een geslaagde stageperiode nemen we afscheid van de studenten van Floriade 

Academy. Ondanks dat de stage veelal digitaal plaatsvond, hebben de studenten een 

mooie bijdrage geleverd aan de Expo. Wij danken ze voor hun inzet en wensen ze 

een positief vervolg van hun studies en een succesvolle toekomstige loopbaan. We 

zien er naar uit onze studenten tijdens de Expo weer voor een klus te verwelkomen. 

Wil je meer weten over Floriade Academy, neem contact met ons op via: 

floriadeacademy@floriade.com 

 

  

mailto:floriadeacademy@floriade.com


 

Top kabelbaan bereikt in sneeuw ondergedompeld Floriade-park 

  

Terwijl velen ijspret beleefden de afgelopen dagen werd op het Floriade-terrein een 

letterlijke mijlpaal bereikt. In de vrieskou stampten de kabelbaanbouwers van de 

Oostenrijkse firma Doppelmayr/Garaventa Group de twee hoogste punten van de 850 

meter lange kabelbaan uit de grond, hoewel ze vast niet anders gewend zullen zijn 

met de aanleg van kabelbanen in wintersportgebieden. 

 
Lees meer 

Bekijk de unieke drone opnamen van de installatie van de kabelbaan 

 

 

Drone footage of cable car installation in Floriade 

winter landscape  

YouTube  

 

Bekijk de beelden van het Dobberend Bos 

 

 

Bobbing Forest (NL - Dobberend Bos)  
YouTube  

 
Agenda Floriade Dialogues Webinar 

 
Ben jij een idealist, wetenschapper, expert, ondernemer? Doe mee aan de Floriade 

Dialogues! 
Floriade Dialogues is een serie presentaties en evenementen gericht op het delen van 

kennis en het versnellen van groene innovatie. Een inspirerend, internationaal 
programma waarin hedendaagse vraagstukken worden gecombineerd met praktische 

voorbeelden in samenwerking met Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan 
Solutions en universiteiten uit Almere, Amsterdam, Delft, Maastricht en Wageningen. 

 Vrijdag 12 maart 2021 | Clean Water and Ecosystem Restauration 

(SDG2/SDG6) 

 Vrijdag 16 april 2021 | Growing Green and Vital Cities: Health and Wellbeing 

(SDG3) 

 Vrijdag 21 mei 2021 | Agro Forestry Strategy: Biodiversity 

(SGD13/SDG14/SDG1) 

 Vrijdag 25 juni 2021 | Hortifootprint & Residual Flows (SDG6) 

 Vrijdag 17 september 2021 | Global Partnership & Sustainable Food (SDG8) 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26423&signature=KuPpUlLxRW1b9WsrE9ewbnLd9V8
https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26424&signature=7x7SRhHO8vE5L9CGyC39Fi6_86U
https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26424&signature=7x7SRhHO8vE5L9CGyC39Fi6_86U
https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26425&signature=7_2mbCOo0Rwufa0ze55D-4x0_cQ
https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26424&signature=7x7SRhHO8vE5L9CGyC39Fi6_86U
https://manage.pressmailings.com/click/?id=40222081&url=26425&signature=7_2mbCOo0Rwufa0ze55D-4x0_cQ


 Vrijdag 15 oktober 2021 | Urban Food Strategies (SDG1/SDG2/SDG12) 

 Vrijdag 26 november 2021 | Climate Proof & Smart Cities (SDG13) 

  
   

 

  

  Evelyn Rietveld 

PR manager 

evelyn.rietveld@floriade.com  

+31(0)368200303 
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