
 
 

      

 
         organiseert in 

   samenwerking met 

 

 
 
 
 

 

op woensdag 27 juni 2018 in een van de zalen van Haddock Watersport te Almere 

een middagsymposium met aansluitend een Floriade-locatiebezoek 

 

 

2022 FLEVOLAND INTERNATIONAAL PODIUM 

Floriade presenteert groene wereldsteden 
 

 

 
 

Zicht op het centrum van Almere Stad, gelegen aan het Weerwater. Rechts onderaan een 

deel van het Floriadeterrein, waar o.a. Haddock Watersport is gevestigd. 

 

 

In april 2022 is het zover: de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 zal  

haar poorten openen. De vele nationale en internationale bezoekers zullen worden 

verrast met een unieke Expo waarin de ‘groene stad’ met al haar innovaties centraal 

staat. Voor Almere en Flevoland is de Floriade een geweldige economische 

en  toeristische impuls. Aan de voorbereiding van de Expo wordt gestaag gewerkt. 

Inmiddels is de terrein-inrichting in volle gang. 

 

Op dit  derde Floriadesymposium van Genootschap Flevo nemen de verantwoordelijke 

directeuren u mee in de vorderingen van de plannen, de betrokkenheid van groene 

wereldsteden, de realisatie van de terreinvoorbereidingen en de aanleg van parken. De 

bijeenkomst vindt plaats bij Haddock Watersport, midden in het Floriadeterrein, zodat u 

in de gelegenheid bent de voortgang van de Expo met eigen ogen te aanschouwen. 

 



Programma 27 juni 2018 

 

13.00 uur: Inloop (met koffie/thee) 

13.30 uur: Welkomstwoord door Andries Greiner (Voorzitter Genootschap Flevo) 

13.35 uur: Dagvoorzitter Bert Gijsberts neemt u mee in het programma 

13.40 uur: “Het  ontwerp en de actuele vorderingen van de  inrichting van het Floriade- 

                Expo-terrein en de ontwikkeling van de Floriade-wijk”; presentatie door 

Remko Schnieders (Programmadirecteur Floriade Gemeente Almere) en 

Ria van Dijk (Stedenbouwkundige Floriade Gemeente Almere) 

14.20 uur: “Het unieke Floriade Expo-concept en inzendingen Groene Wereldsteden”; 

       presentatie door Jannewietske de Vries (Algemeen directeur Floriade  

       Almere 2022 BV) 

14.35 uur: “De internationale uitstraling van de Floriade 2022 en de effecten voor 

      Flevoland”; presentatie door Rinkje Tromp (Marketing manager Toerisme 

      Flevoland). 

14.50 uur: Gelegenheid voor vragen en discussie 

15.15 uur: Pauze (met koffie/thee) 

15.30 uur: Wandeling over de Floriade-locatie o.l.v. Floriade-ambassadeurs. U krijgt de 

       unieke mogelijkheid een blik te werpen op de vorderingen van de aanleg van 

       het Expo-terrein. We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. 

16.30 uur: Terugkeer bij Haddock Watersport, tevens einde van de bijeenkomst.  

 

Locatie van het symposium en bereikbaarheid 

 

Haddock Watersport, Archerpad 8-10, 1324 ZZ ALMERE. 

De locatie ligt aan de zuidkant van het Weerwater en is vanaf NS-station Almere 

Centrum met stadsbus M1, richting Almere Haven Centrum, goed te bereiken. Uitstappen 

bij Bushalte ’t Oor. Dan nog circa 5 minuten lopen. Voor de retourrit maakt u wederom 

gebruik van bus M1, maar dan richting Station Centrum. 

Voor deelnemers die per auto over de A6 komen: neem afslag Almere Haven, volg de 

borden ’t Weerwater en daarna de tijdelijke aanduidingen Floriade en Haddock Sport. Er 

is voldoende parkeergelegenheid aan het Archerpad. 
 

Aanmelding 

 

Deelname aan het symposium is uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de secretaris van 

Genootschap Flevo: a.geurts78@chello.nl, of: Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE. 

Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling 

of bedrijf waaraan u verbonden bent. Aanmelden vóór woensdag 20 juni a.s. 

 

Deelnemers dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van  € 17,50 over te maken 

op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij uw 

betaling de naam van de deelnemer(s). Leden van Genootschap Flevo kunnen gratis 

deelnemen, maar moeten zich wel aanmelden. 

 

Wie na aanmelding onverhoopt alsnog verhinderd is, wordt verzocht zich af te melden via 

a.geurts78@chello.nl, zodat vrijgekomen plaatsen herbezet kunnen worden. 

 

Extra aandachtspunten 

 

In 2018 viert Genootschap Flevo zijn 80-jarig bestaan. Dat doet de vereniging graag met 

zoveel mogelijk geïnteresseerden. Daarom wordt iedereen die de deelnemersbijdrage 

voor het Floriadesymposium overmaakt dit jaar automatisch lid van onze vereniging en is 

welkom op ons jubileumfeest in november. Mocht u dit automatische lidmaatschap niet 

op prijs stellen, vermeldt dit dan bij uw aanmelding. 

 

Van het symposium en het Floriade-locatiebezoek worden verslagen in woord en beeld 

gemaakt. Indien u in die verslagen niet wilt voorkomen, gelieve dat te melden op 27 juni 

a.s. bij de registratietafel. 
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