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Zo vlot als de vrieskou deze maand plaatsmaakte voor zonnig voorjaarsweer,
verliepen de ontwikkelingen op het Floriade-terrein. Haast in een oogwenk
stampten de kabelbaanbouwers de masten voor de kabelbaan uit de grond en
meerdere deelnemers zetten mooie stappen in hun voorbereiding tot deelname.
Komende maand vindt het Floriade Dialogue webinar plaats over het belang van
schoon drinkwater en wordt de Expo ook op verschillende internationale
beurzen onder de aandacht gebracht van de media en reisindustrie. Verder
blikken we vooruit op de kunst- en cultuurprogrammering waarvan je in 2022 te
midden van het groen kunt genieten.

Groen in arboretum bloeit
Na de winterperiode steken krokussen als eerste boven de grond uit, en met de start
van de meteorologische lente volgen de andere voorjaarsbollen zoals sierui en tulpen
snel. En zo kijken we in de komende maanden uit naar een arboretum waar alle
bloemen, planten en bomen vol in bloei staan. Benieuwd hoe dit eruitziet? Binnenkort
kun je het aanschouwen tijdens Floriade Preview.
Lees meer

Geniet van kunst en cultuur
Tijdens Floriade geniet je naast al het groen ook van kunst en cultuur. Voor jong en
oud is er van alles te beleven. De kleintjes kunnen zich in het bostheater bijvoorbeeld
verwonderen tijdens speciale kindervoorstellingen. Verspreid door het Floriade-park
kan je in het groen genieten van picknickconcerten, gegeven door orkesten,
brassbands en koren.
Lees meer

Floriade Dialogue #12
Op 19 maart staat de Floriade Dialogue editie volledig in het teken van hoe waardevol
schoon drinkwater is voor de samenleving en economie. Ga tijdens het webinar de
dialoog aan met experts over het belang en behoud van goede watersystemen voor
mens en natuur.
Lees meer en meld je aan

Tropische plant als duurzame bouwsteen
Wie straks een kijkje neemt bij Food Forum, treft op de bovenverdieping van dit
Flevolandse paviljoen een bijzondere vloer aan. Deze is namelijk gemaakt van 100%
gerecycled beton, waarin ‘miscanthus’ is verwerkt. Dit tropische rietachtige gewas,
'olifantsgras' groeit als kool en neemt bovengemiddeld veel CO2 op uit de lucht.
Lees meer

Deelnemersupdate

In de afgelopen weken zijn er weer mooie stappen gezet door deelnemers in de
voorbereiding van de Expo. Buurland Duitsland kondigde haar inzending met het
thema ‘Cultivating Joie de vivre in green cities’ aan. In de komende nieuwsbrieven
lees je meer over deelnemers die goedkeuring hebben om een kavel op het Floriadeterrein te mogen invullen.

Floriade aanwezig bij virtuele events
In de komende weken worden journalisten uit België, Duitsland en Groot-Brittannië
tijdens virtuele persevents bijgepraat over de ontwikkelingen bij de Expo. We zijn
aanwezig op IMM Trav Media Germany, ITB Berlin waar Floriade-directeur Sven
Stimac spreekt en tijdens het Garden Press Event Londen gaf Floriadelandschapsarchitect Niek Roozen vandaag een presentatie voor 85 Britse
groenjournalisten.
Lees meer
Bekijk unieke dronebeelden van de kabelbaan
Vanuit de kabelbaan kijk je straks vanaf het hoogste punt van ongeveer 35 meter uit
op het Floriade-park, maar ook op de unieke skyline van de stad Almere: een prachtig
uitzicht. Ervaar het zelf vanaf deze zomer tijdens een bezoek aan Floriade Preview.

Drone footage of cable car construction in Floriade
winter landscape
YouTube

Agenda
8 - 14 maart 2021 | Nationale Week Zonder Vlees
19 maart 2021 | Floriade Dialogue Webinar #12 | Schoon water en het herstel van

ecosystemen
16 april 2021 | Floriade Dialogue Webinar #13 | Bouwen aan groene en vitale

steden
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