motor zijn van nieuwe innovatieve en
creatieve ideeën. Almere kent een jeug
dige bevolking. We zien dat deze jonge
mensen bewust bezig zijn met een
duurzaam leven, eten, bewegen. Zij
kunnen de Floriade ook interessant
maken voor hun leeftijdgenoten.”
Roozen: “De Floriade vindt plaats in
2022, maar ook in de aanloop ernaar
toe moet de Floriade gaan leven. Het
initiatief van de Jeugdfloriade vormt hier
een prachtige opmaat voor. ”

2.

Hoe gaat het in zijn werk?
Peeters: “De Urban Greeners fun
geren als ‘wegvoorbereiders’. Het is een
groep van 10 jongeren met zeer ver
schillende achtergronden. Een aantal
van hen staat trouwens op de lijst Duur
zame Jonge 100! Zij krijgen de ruimte
om mee te bouwen aan de Floriade en
innovatieve projecten te ontwikkelen.
Projecten waarmee ze laten zien hoe de
tuinbouwsector kan bijdragen aan een
duurzame wereld. Het idee is om de
groep jaarlijks met 10 nieuwe leden uit
te breiden.”
Roozen: “Ik vind het heel inspirerend om
deze groep jonge innovators, onder leiding
van Boj van den Berg, bezig te zien. Zij

5 vragen over

De JeugdFloriade
In 2022 organiseert Almere
de Floriade, met als thema
‘Growing Green Cities’. Bij
deze Floriade worden voor
het eerst ook heel gericht
jongeren betrokken. Dit
gebeurt onder de noemer
‘JeugdFloriade’. Wethouder
René Peters van de gemeente
Almere en VHG-directeur
Egbert Roozen, die beiden
bestuurslid zijn van de
Stichting Jeugdfloriade,
vertellen er meer over.

In het project Prikbar werken de Urban Greeners samen met tuinbouwbedrijven in hun
zoektocht naar bijzondere kruiden en planten voor heerlijke dranken. PRIK functioneert
daardoor niet alleen als een bar, maar ook als podium voor de tuinbouw. Foto: Daniël Wolters
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1.

Waarom een JeugdFloriade?
Peeters: “Omdat we het belangrijk
vinden om jongeren bij de tuinbouw
wereld te betrekken. Zij kunnen de

komen met hele verfrissende ideeën.
Dingen waar je niet meteen aan gedacht
zou hebben. Het begint met initiatieven
in het klein, maar die de potentie hebben
om iets heel groots te worden. Het is
erg leuk om te zien hoe de groep Urban
Greeners vanuit hun hele verschillende
achtergronden tot hun eerste projecten
zijn gekomen. ”

3.

Wat voor projecten ontwikkelen
de Urban Greeners?
Peeters: “Ze hebben ‘Drijfveer’ ontwor
pen, een drijvend atelier dat helemaal
zelfvoorzienend is, gemaakt van mate
rialen uit de omgeving. Een ander leuk
idee is ‘PRIKbar’, een mobiele bar waar
je cocktails kunt kopen gemaakt van
tuinbouwproducten. Deze bar is te zien
op scholen, festivals en beurzen.

3.

Op wat voor manier is VHG
hierbij betrokken?
Roozen: “VHG is aangesloten bij de
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR),
waarin ik bestuurslid mag zijn. De NTR
heeft mij vervolgens afgevaardigd in het
bestuur van de JeugdFloriade. Behalve
door de NTR worden de activiteiten van
de urban greeners gesteund door de
gemeente Almere, Stad & Natuur, de
AOC-Raad, de AERES-groep, de Triodos
Bank en de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij.”

Kijk voor meer informatie op
www.urbangreeners.com of volg de
Urban Greeners op Facebook.

4.

Welke verbindingen worden
gemaakt naar de partijen die
deelnemen aan de Floriade?
Peeters: “Via de Floriadeorganisatie
leggenwe verbindingen tussen de jon
geren en het onderwijs en bedrijfsleven.
De ontwikkelde projecten zijn voorbeel
den van de samenwerking die daaruit
ontstaat.”

VHG en de Floriade
Branchevereniging VHG zal
zich ook op de Floriade pre
senteren namens de groene
sector. De Ledenraad heeft
ingestemd met het vormen van
een begeleidingscommissie
die de deelname verder gaat
voorbereiden.

De Drijveer, een drijvend atelier gemaakt van materialen uit de omgeving. In het atelier wordt ook water gezuiverd en energie opgewekt.
Design: Koen Kaljee
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