
Beste initiatiefnemers in Oosterwold, 

In 2022 organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Een unieke aanleiding om de 
agenda voor de toekomst van de stad te koppelen aan de innovatie-agenda van de Nederlandse 
tuinbouwsector. Dit heeft geresulteerd in het idee de Floriade te gebruiken als podium om innovaties 
op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst te laten zien op kleine schaal. Om 
tot die innovaties te komen wordt  momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een groene 
praktijkwerkplaats, een ‘groene campus’.  

Focus 

De komst van de Floriade naar Almere en de Making Of periode daar naartoe, met als focus de 
thema’s van Growing Green Cities, heeft de ontwikkeling van de stad versneld en richting gegeven. 
Een van de vraagstukken waarop we  ruimte voor vernieuwing willen bieden is het activeren van het 
groen in de stad voor voedselproductie. Wereldwijd  neemt het besef van  urgentie toe om de 
voedselvoorziening in groeiende steden  te veranderen en te vernieuwen. Deze ontwikkeling willen we 
in Almere koppelen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen. De gedachten gaan uit naar  
de totstandkoming  van een wetenschappelijke praktijkwerkplaats in de vorm van een ‘groene 
campus’. In deze campus kunnen studenten, onderzoekers en bedrijven gezamenlijk onderzoek doen 
en innovaties ontwikkelen die ook  in de praktijk in de stad getest of uitgevoerd kunnen worden. In 
Oosterwold zijn initiatiefnemers op hun eigen manier bezig met dit zelfde thema en is daarom 
interessant om te verbinden aan de onderzoeksvragen vanuit groene campus. Hier kan meerwaarde 
ontstaan.  

De plek Almere  

Voor de nationale en internationale kennissector  en voor bedrijven is de ligging van Almere ideaal. 
Almere ligt op het snijvlak van de Randstad aan de ene kant en het agrarische achterland van de 
Flevopolder aan de andere kant. Met luchthaven Schiphol in de nabijheid. Aangehaakt zijn reeds 
Advanced Metropolitan Solutions (samenwerkingsverband Wageningen Universiteit, TU Delft en MIT 
Boston) en de AERES groep (scholengroep in het groene domein, met onder andere Groenhorst MBO 
en hogeschool CAH Vilentum, beide in Almere). 

Campus 

Het idee van de groene campus staat voor een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten, 
onderzoekers, startende en bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade. De campus biedt 
ruimte aan een mengeling van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap.  Vragen vanuit bedrijven 
krijgen een plek in het onderzoek van de kennisinstellingen en de netwerken met ondernemers en 
bedrijven worden benut. De campus biedt onderzoeksfaciliteiten, waar (startende) bedrijven gebruik 
van kunnen maken en waar onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Bedrijven kunnen 
innovaties testen met inzet van onderzoekers, docenten en studenten. In die zin biedt de campus een 
research & development faciliteit voor het MKB. De campus biedt daarmee een verzamelplek voor 
gerichte samenwerking tussen netwerken van mensen. 
 
Vraag aan u 

Wij zouden het goed en prettig vinden als een aantal initiatiefnemers in Oosterwold met ons mee wil 
denken. Heeft u interesse om met ons mee te denken hoe deze wetenschappelijke praktijkwerkplaats 
verder vorm te geven?, welke rol de initiatieven en de ontwikkeling van Oosterwold daarin kan spelen? 
en welke bedrijfsmatige kansen u ziet voor deze ontwikkeling?  

Meldt u zich dan aan voor een gesprek, op een nader te bepalen moment bij mij via 
seijsink@almere.nl of op nr 0610804224. Ook voor vragen kunt u contact met mij opnemen. 

 

Simone Eijsink 

Programmamanager groene campus  

 


