


Verhaal over de 
Floriade Expo 2022



‘sustainability’, ‘liveability’  and ‘a hopeful future’

a liveable world
make our cities more enjoyable, beautiful and sustainable

national and international participants

the natural splendour on the site
an inspiring arboretum

feast on exciting green dishes

a varied art and culture programme

the future sustainable urban district ‘Hortus’

During Floriade Expo 2022. 14 April to 9 October 2022.

The story of Floriade in Almere

the greenest and healthiest city of our country: Almere



Vertical programming
Horizontal

programming

Storytelling



hectares

60 Six
months

14 April –

9 October 2022 

72%
national

28%
international

visitors

million

visitors

2 65.000
schoolkids

300.000
business visitors

30
countries

210
participants



Art & Culture

The Green House

Food outlets & shopping 

Legacy

Green

Participants



Green



International 
participants

Biotopia – German PavilionFrance

JapanChina

China
Bamboo Bridge



Amsterdam – Almere pavilion

Circuloco

Natural Pavilion
Dutch Innovation Experience

National

participants

Exploded View Beyond Building
Dutch Innovation Experience World Food Pavilion



The Green House
Horticultural journey



Art & 

Culture

Mainstage

Art pavilion M.

Beehold
Florentijn Hofman

Will Beckers’ art



Food outlets

Flora’s kitchen

Orangerie



Cable 
Car



Legacy

Aeres Univerisity

Flora care centre

Food ForumFlores Tower

Bridge Weerwater



Het Kennis
programma



Floriade Expo 2022 is meer dan een groen dagje uit. Naast de 

fysieke Expo in Almere uitgebreid kennisprogramma: 

• Verdiepen in oplossingen om steden 

• groener, gezonder en leuker te maken en hoe je hier 

aan bij kunt dragen.

• Samenbrengen:

• overheden, 

• bedrijven, 

• wetenschappers, 

• het onderwijs, 

• exposanten 

• bezoekers van de Expo

• Kennisdelen

• Samenwerken aan de (SDG’s) van de VN.

Introductie





Eind-
Gebruikers 

(Toekomstige 
bewoners)

Hoge-
scholen

Bezoekers

Exploitanten Gemeentes & 
Provincies, 

het rijk 

Regionale 
netwerken

Toe-
leveranciers

(AMS Institute, 2017)

Universi-
teiten

Eigenschappen Living Lab omgeving

https://www.ams-institute.org/news/urban-living-labs-living-lab-way-working/


Design Thinking| Iteratief proces

Emphatize
6 

Weken

Define
6  

Weken

Ideate
6 

Weken

Prototype
5 

Weken

Test
5 

Weken

Implement
3 

Weken

Test & optimaliseer (testen)

Creëer empathie voor de eindgebruiker (inleven)

Definieer het probleem (definiëren)

Verzin oplossingen (ideeën genereren)

Bouw een representatie van je ideeën 
om te demonstreren (prototype)

Implementeer



Rewilding Cities
Circular Green 

house
Biobased Building

Urban Food 
Strategies

Digital City
Regenerative

Agriculture

Overzicht Onderwerpen



Rewilding Cities

SDG's:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13: Klimaatactie

SDG 15: Leven op het land

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te 

bereiken

De stedelijke hitte en het grijs laten ons in onrust; als we ons verzoenen met de natuur, realiseren we de voordelen 

van groene en blauwe ruimtes in onze steden.

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/


Circular Green House

SDG's

SDG 2: Geen honger meer

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 7: Betaalbare en schone energie

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wees getuige van de systemische overgang van een "Take-Make-Waste"-systeem naar een zinvolle 

"Hergebruik"-aanpak - lokaal biologisch voedsel, zonder chemicaliën en zonder schade aan het milieu.

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-2-einde-aan-honger/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-7-duurzame-en-betaalbare-energie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-9-innovatie-en-duurzame-infrastructuur/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/


Biobased Building

SDG's:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

‘Gezonde steden en gezonde mensen hebben gezonde gebouwen nodig; de transformatie door het gebruik van 

lokale biobased materialen is nog nooit zo veelbelovend geweest.’

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-9-innovatie-en-duurzame-infrastructuur/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/


Urban Food Strategies

SDG's:

SDG 2: Geen honger

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en 

productie

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te 

bereiken

‘Ons stedelijke voedselsysteem heeft een update nodig: Overgang naar gezondere manieren van voedselproductie 

en -consumptie en kortere, meer verantwoorde voedselketens.’

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-2-einde-aan-honger/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/


Digital City

SDG’s:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 7: Betaalbare en schone energie

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: verantwoord consumeren en produceren

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te 

bereiken

‘De Groene Stad van de Toekomst is een slimme stad, ontworpen met behulp van technologie om de 

lokale gemeenschappen te verheffen zonder de planeet te schaden.’

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-7-duurzame-en-betaalbare-energie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-9-innovatie-en-duurzame-infrastructuur/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/


Regenerative Agriculture

‘Het voeden van de stad met een methode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats 

van uitgeput en waarbij verbetering van de bodemkwaliteit een centrale rol speelt.’

SDG's:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13: Klimaatactie

SDG 15: Leven op het land

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te 

bereiken

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/


Kennis
platform

Nectar.Exchange





Nectar.
Exchange

Inspiring

Learning

Sharing

Connecting

Networking

Communities

Knowledge driven
Innovation Ecosystem



30

Key elements of Nectar Exchange

30

Open
platform for knowledge sharing on the sub-topics 

of Growing Green Cities.

International 
knowledge exchange

Holistic
approach for growing the cities

of the future

Dynamic
web platform with an interactive

working method

Become part of our beehive and give your

network a boost!



Ons Kennisplatform

Al onze programma’s komen samen op ons platform Nectar.Exchange. Waar je kunt:

Follow online courses & 

masterclasses

Contribute to discussion

(co)Host an event

Become part of or set up a 

living lab community

Participate in various webinars and 

symposia

Join or set up a challenge

Test your idea

Get inspired by our various digital 

demonstrations and podcasts



Traineeship Pagina



How to make 

Cities Growing Green! 

Output

❑Samen als team werken aan 1 adviesrapport

❑Individueel verdiepen in 1 onderwerp

❑Ondersteuning van een buddy

❑In een living lab omgeving



Series masterclasses i.s.m. Systems Innovation

• 1ste is op Woensdag 20 maart

• Introductie tot systeem denken

• Leren verbanden leggen tussen 

verschillende onderwerpen

• Leren werken met canvas

Systeemdenken i.s.m. Systems innovation



Praktische Info 
Floriade Expo 2022
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https://floriade.com/nl/bereikbaarheid/





Tot Ziens Op 
Floriade Expo 2022

Xander de Bruine, Programma Manager Floriade Expo 2022
Xander.debruine@floriade.com


