
 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft: uitnodiging 
 
 
Geachte ondernemer in de groene sector, 
 
U bent door de Floriade Almere 2022 B.V. en Stichting De Groene Stad van harte uitgenodigd voor een 
Floriade bijeenkomst op 2 maart! Tijdens deze meeting wordt duidelijk hoe anders deze Floriade is dan 
de vorige edities. Met Winy Maas, de ontwerper van Almere Floriade 2022, zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen. Het Floriadeterrein wordt niet alleen een eventterrein, maar ook dé woonwijk van de 
toekomst. Een wijk waar mensen in 2022 wonen en werken!  
 
Het Arboretum (het groene hart van het Floriadeterrein) wordt 
een belangrijk onderdeel van de Floriade. Het Arboretum is meer 
dan een verzameling van bomen, planten en heesters. De plek 
wordt een oase van groen! Bezoekers komen er gezonder en 
gelukkiger uit dan dat ze erin wandelen. Bovendien leren ze hoe 
bomen fijnstof, vervuiling en stress tegengaan! Oftewel het is 
gericht op de gezonde en groene stad.  
 
Deze meeting is de start van een aantal sessies, waarbij het Arboretum samen met ú wordt ingevuld. 
De kans voor de sector om een internationaal podium te creëren. 
 
Het programma: 

 Niek Roozen (landschapsarchitect) licht toe hoe het Arboretum er uit gaat zien en welke kansen er 
voor ú als ondernemer zijn 

 Jan Willem Griep en Lennart Graaff (founder BLOC) presenteren het WereldExpo concept 
 Stichting de Groene Stad geeft een toelichting op de activiteiten van de Groene Agenda én op de 

introductie van het Groene Charta, deze Charta verbindt ondernemingen en gemeenten 
 
Plaats en tijdstip: 
De meeting vindt plaats in schouwburg KAF te Almere. Parkeren kan bij de Schippers- en de 
Hospitaalgarage. Het programma start om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna toasten en borrelen 
we met elkaar.  
 
Nieuwsgierig geworden? Meld u dan aan via groenestadfloriade.eventbrite.nl! Wij zien u graag op 
donderdag 2 maart. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld! Heeft u vragen, stuur mij dan een e-mail: 
janwillem@floriade.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jan Willem Griep 
Directeur Tuinbouw & Financiën Floriade Almere 2022 
 

PS: 
Wij willen samen met u van Floriade Almere 2022 een doorslaand succes maken. We willen resultaten 
boeken om het toekomstperspectief van de Nederlandse tuinbouwsector te versterken. Meld u aan! 

http://groenestadfloriade.eventbrite.nl/
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