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Programma  en opgave Floriade Expo 2022 
Met exclusief voor de VGG een presentatie van Niek Roozen! 

 

Donderdag 16 juni  

 

 
 

Datum: donderdag 16 juni 2022 

 

Vervoer:  Op eigen gelegenheid. Graag carpoolen met collega’s of met 

openbaar vervoer  

 
Route: Vanaf Lelystad: Houd richting Almere aan en neem de A6. Volg 

daarna de borden naar Floriade. Hier volgt meer informatie over de 
parkeergelegenheid tijdens je bezoek aan Floriade Expo 2022 

 Archerpad 8, 1324 ZZ Almere 

Wie met het openbaar vervoer naar Almere reist stapt uit bij station 
Almere Centrum. Via shuttlebus naar hoofdingang 

Verzamelen:  Hoofdingang 

  9.00 -9.30 uur 

 

Start programma:  9:30 -10.00 uur 

Einde:  Eindtijd zelf bepalen (tot 19.00 uur) 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 
 
Floriade 2022  
 

Almere is een half jaar hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De 7e 

Floriade richt zich volledig op het thema 'Growing Green Cities'. Samen met nationale organisaties en 

internationale deelnemers presenteert de Nederlandse tuinbouw innovaties en oplossingen voor 

duurzame en leefbare steden. Met inspirerende tentoonstellingen van landen en innovatieve 

bedrijven uit de groensector en daarbuiten. Maar ook met indrukwekkende attracties, kunst en cultuur 

en met als basis een unieke verzameling van bomen, heesters en bloemen in het arboretum. 

Meer info : https://floriade.com/nl 

 

Programma 
• 09.00 -9:30 Verzamelen bij de hoofdingang  

       via een shuttlebus bij parkeerplaats  of station kom je bij hoofdingang 

     

• 10:00 -10:30  Ontvangst in The Shelter 

 

• 10.30 -11.30 Start presentatie: Niek Roozen “ Groene Stad “ 

Niek Roozen heeft als internationaal bekende landschapsarchitect meegewerkt aan de 

ontwikkeling van het Floriadeplan 2022 Almere. In het masterplan van de Floriade staat het 

Groene Stad concept centraal. De Groene Stad genereert, verzamelt, bundelt en verspreidt 

kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. Niek Roozen zal tijdens zijn 

presentatie ingaan op deze groene strategie voor stadontwikkeling en vertelt over het 

realiseren van het ‘Groene Stad Arboretum’ als onderdeel van de Floriade.  

 

• 11.30-13.00 Bezoek Floriade 

 

• 13.00 -14.00   Lunchen/ ontmoeten/netwerken  in The Shelter 

 

• 14.30 - 19.00  Vervolg bezoek Floriade (eindtijd zelf bepalen)  

 
De deelnamekosten voor deze excursie bedragen voor leden van de V.G.G. € 65,- en voor introducés 
€ 95,- ( incl. parkeertickets) 

 

Namens het bestuur van de V.G.G., 

 

Douwe de Groot  d.degroot@sudwestfryslan.nl   06-51182807 

  



 

 

 
 

OPGAVEFORMULIER                        
 
Inzending voor: 1 mei 2022 

 

Dit ingevulde formulier per mail zenden naar:  d.degroot@sudwestfryslan.nl 

 

 

NAAM : …………………………….wel/geen lid, e-mail………………………………… 

 

GEMEENTE: …………………………………………………….… 

 

DIEETWENSEN: …………………………………………………. 

 

Neemt deel aan de Floriade Expo  op donderdag  

16 juni 2022.  

 

 

En neemt wel/geen introducés mee: ……………personen 

 

NAAM : …………………………….wel/geen lid, e-mail………………………………… 

 

GEMEENTE: …………………………………………………….… 

 

DIEETWENSEN: …………………………………………………. 

 

 

NAAM : …………………………….wel/geen lid, e-mail………………………………… 

 

GEMEENTE: …………………………………………………….… 

 

DIEETWENSEN: …………………………………………………. 

 

 

NAAM : …………………………….wel/geen lid, e-mail………………………………… 

 

GEMEENTE: …………………………………………………….… 

 

DIEETWENSEN: …………………………………………………. 

 

 

NAAM : …………………………….wel/geen lid, e-mail………………………………… 

 

GEMEENTE: …………………………………………………….… 

 

DIEETWENSEN: …………………………………………………. 


