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Floriade 2022 in Almere

Jong, groen

en dwars
In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats. Boj van den Berg,
initiatiefnemer van Urban Greeners, roept groene scholen op om
mee te bouwen aan de Floriade 2022 Almere. Want: “Een groene
wijk heeft tijd nodig om te groeien.”

Boj van den Berg,
initiatiefnemer van
Urban Greeners
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Boj van den Berg is planoloog. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van plekken en koos
daarom voor de afstudeerrichting erfgoed. Via
een bijbaantje maakte hij kennis met Almere.
Een stad die in 35 jaar vanuit het water
uitgroeide tot een stad met 190.000 inwoners.
Zijn afstudeerscriptie ging over het sociale en
fysieke verhaal van Almere Haven, het eerste
stadsdeel van Almere.
Sociaal en fysiek is Almere nog lang niet klaar.
Het Rijk kwam met de oproep om door te
groeien naar 350.000 inwoners. Almere zelf
vroeg zich ook al af hoe de stad zich wil
ontwikkelen. 350.000 inwoners? Oké, maar hoe
dan? Almere kiest ervoor om een voorbeeld te
zijn van hoe een stad zich kan ontwikkelen met
de inzet van de bewoners. Een van de gevolgen:
het vele kijkgroen tussen de stadsdelen zou veel
meer functies kunnen krijgen: voor de voedselproductie, voor recreatie, gezondheid, kunst en
cultuur. Het groen wordt zo veel actiever. Een
ander gevolg: de wijk Oosterwold, ten oosten
van Almere, wordt een gebied voor tuinders en
boeren die een directe samenwerking aangaan
met bewoners in de stad. Nog een gevolg: de
Floriade 2022 komt in het hart van de stad te
liggen. Het wordt een podium waar de Nederlandse tuinbouw kan laten zien waar het
naartoe moet met de voedselproductie en zal
daarmee landelijke en internationale betekenis
krijgen. Na 2022 is het een nieuwe wijk:
Almere Floriade.
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Broccosecco
“De tuinbouw is op zoek naar verjonging en naar
dwarsverbanden,” vertelt Van den Berg. Als
initiatiefnemer van de Urban Greeners, trekt hij
elk jaar tien jongeren aan die dwarsverbanden
kunnen leggen en die het Floriade-team adviseren. Deze ‘Urban Greeners’ zijn designer,
management trainer, kok, tuinder of kunstenaar.
Wat ze delen is groen. Op 1 maart zijn de Urban
Greeners gestart. “Een eerste kleine actie is dat we
samen met de Food Guerilla-organisatie de
broccoli vanuit een andere hoek hebben bekeken.
We hebben telers, handelaren en jongeren bij
elkaar gebracht. Daar ontstonden hele gekke
ideeën, zoals broccosecco uit kookvocht van
broccoli. Dat blijkt namelijk super veel vitamines
te bevatten die wij normaal gesproken afgieten in
de gootsteen. Die energie heeft de tuinbouw
nodig. De groep Urban Greeners die we bij elkaar
hebben gebracht, gelooft in de groene sector en is
in staat om de sufste dingen gaaf te maken.”

URBAN GREENERS
Onze waarden:
•
Autonoom: vrij eigenzinnig, rebels en experimenteel
•
Constructief: we zetten ons niet af tegen dingen waar
we het niet mee eens zijn, maar gaan in gesprek en
zoeken samen naar betere alternatieven
•
Creatief: waar de Urban Greeners zijn, word je
verrast
Onze principes:
•
Energiebewust
•
Sluiten van kringlopen
•
Denken in hele systemen
•
Lokale verbinding
•
Door en voor jongeren
•
Experimenteren, doen
•
Ondernemend

Paradepaardje
Wat anders is dan bij andere Floriades, zegt Van
den Berg, is dat het project nu al begint. “Om
producten, diensten, projecten op te starten, is tijd
nodig. Het is een groeiproces. Tijdens mijn studie
in Amsterdam heb ik gewerkt aan de invulling van
een leegstaand gebouw. Daar komen allerlei activiteiten in, nu na zes jaar begint het pas te lopen en
bekend te raken. En sommige dingen die je als
tuinbouwsector wilt laten zien, hebben tijd nodig
om te groeien. Als het er dan is, is het veel
interessanter. Bovendien willen we een terrein
ontwikkelen waar Almere na 2022 ook nog iets
aan heeft. De bedoeling is dat er allerlei kleine
ondernemers hun kunsten komen laten zien aan
de wereld. We starten klein, maar bijvoorbeeld
over twee of drie jaar kan een school er zich
vestigen, CAH Vilentum wil dat. Ook is er nu al
een camping op het terrein, in 2022 zou dat de
meest groene, innovatieve camping kunnen zijn
die je je voor kunt stellen. De ernaast gelegen
snelweg moet het duurzame paradepaardje van
Rijkswaterstaat worden. Zo komt er een heleboel
bij elkaar in een nieuwe stadswijk. We weten nu
nog niet precies wat, maar dat is juist leuk.”

Partnerschap
Van den Berg zoekt nadrukkelijk contact met
groen onderwijs om de plannen van de Urban

Greeners voor elkaar te krijgen. “Het onderwijs
is een ideeëngenerator en het kan de tijd nemen.
Daar kunnen ideeën groeien, scholen kunnen
nu projecten starten, die laten ontwikkelen en
uitvoeren en presenteren tijdens de Floriade.
Denk aan de Peter Cook Chair (zie links),
nieuwe zaden, een kledinglijn.”
“Wat we willen met het onderwijs, is projecten
uitvoeren. Daarnaast worden we steeds bekender, we willen inspirerend zijn voor jongeren,
voor scholen en docenten. We kunnen bijvoorbeeld gastlessen geven. Leerlingen zijn vier jaar
aan het groeien op jullie scholen, wie weet
inspireer je een van die leerlingen om Urban
Greener te worden. We zijn nu nog in de fase
dat we allerlei ideeën verzamelen. Als dat wat
uitgekristalliseerd is, willen we die voorleggen
aan vertegenwoordigers van groene scholen met
de vraag: wat kan iets zijn voor uw school om
mee door te gaan? Wat is uitvoerbaar, ontwikkelbaar? Het is nu nog erg in de beginfase. Alles
ligt nog open. Maar met Aeres Groep, de AOC
Raad en Helicon hebben we al een meerjarig
partnerschap.”
“Wij kunnen ook veel leren van jullie leerlingen
en studenten. Vooral de jongeren die buiten de
stad zijn opgegroeid, kunnen ons veel leren over
de natuur. Zo’n samenwerking is toch prachtig.” ■

Kijk voor links en
contactgegevens bij dit
artikel op
www.groenonderwijs.nl
> vakblad editie 5
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