
ALMERE 2.0  
 en 

ENERGY ON UPCYCLING 
 De energieneutrale en afvalloze stad 



Intro to Almere Context city of Almere 

Basic plan for 
reclamation of 
Flevoland 1949 
 
Urgency: 
•Space for expansion 
needed 
•Living areas  
•Agriculture areas 
•Industrial areas 
•Recreational areas 
•Infrastructure  
•Plan Markerwaard 
not implemented 



• reclamation from the 
water   (1967)  

• first inhabitants in 
1976 

Intro to Almere History of Almere 

 



Context city of Almere 2016  

Aerial view of Almere 



Context city of Almere 
living lab for Growing Green 
Cities 

 



Floriade en de Steiger 







Bedrijventerrein de Vaart 



Almere 2.0 Energy on Upcycling 
Criteria Sleutelprojecten 2017-2021 

Ecologische impact (CO2 reductie) 
 
Economische impact (bijdrage aan 
structuurversterking en vestigingsklimaat, 
bedrijfsleven centraal, arbeidsplaatsen) 
 
Maatschappelijke impact (versterking regionale 
kennisclusters, werkgelegenheid gekoppeld aan 
mensen met mogelijkheden, zichtbaarheid) 
 
Innovatie impact vernieuwend voor Almere & 
Flevoland èn voor de BV Nederland 
 
Onderscheidend en complementair in de regio 
Realiseerbaar binnen 5 jaar! 



Opwaarderen grondstoffen 
Rol overheid 

o Aanbieder  
• Van reststromen huishoudelijk afval en  
• stromen die vrijkomen bij onderhoud en beheer openbare 

ruimte en gemeentelijk vastgoed 
o Afnemer  

• van circulaire producten  
• circulaire inkoop- en aanbesteding  
• circulaire gebiedsinrichting zoals de Floriade 
  

o Aanjager  
• via cofinanciering 
• aanbieden experimenteerruimte 
• kennisdeling  
• innovatieplatforms (Grondstoffen Collectief Almere, 

Citylab Stedelijke Grondstoffen).  





Reststromen Almere 



Competitie Upcycle City 



Citylab Stedelijke Grondstoffen 

De fysieke vorm:  
De Steiger en de Floriade  
- Floriade: Circulaire bouw en - gebiedsinrichting 
- Upcyclecentrum betrekken bij wereldexpo  
- Zuidzijde Floriade internationale showcase upcycling  
- Inzet van panden op De Steiger als dienstencentrum voor de 

Floriade 
• Upcyclecentrum als start CE de Steiger 

• een ontmoetingsruimte (ondernemerspit)  
• delen ervaringen en kennis worden  
• collectieve intelligentie ontstaat  
 

• een nieuw omgevingsplan 
• een gecontroleerde testruime  

 
 
 



Citylab: Kennisloket en testomgeving 

• Een digitaal kennisloket samen met landelijke 
meldpunt  ‘ruimte in regels’ (ministerie van EZK)  

 
• Concrete invulling testomgeving en kennisloket op 

basis van vragen:  
1. De innovatieve aanbestedingen door de gemeente van 

grote reststromen zoals textiel en mixed plastics  
2. De winnende plannen van de onlangs afgesloten 

competitie Upcycle City  
3. Projecten die worden getest en opgestart via het 

Grondstoffen Collectief Almere.  
 

4. Bedrijfsactiviteiten Upcyclecentrum en omgeving  
5. De ontwikkeling van het Floriade terrein.  



De  De Steiger 
 

Situatie nu 
• Oudste bedrijventerrein 
• Geen gronduitgifte 
• Veel kleine bedrijven 
• Weinig leegstand – veel verloop 
• Ondernemers nauwelijks georganiseerd 
• Wie eigenaar ? 

 
Hoe beweging te maken naar een 
bedrijventerrein van de toekomst 
 
Hoe kansen te benutten van Floriade, 
Upcyclecentrum, A6  



De  De Vaart 

Situatie nu 
• Categorie 4 en 5  
• Wel gronduitgifte 
• Huisvesting grondstoffen Collectief 
• Winnaars Competitie Upcycle City 
• Relaties met Recyle Perron, Waterschap, kasbedrijven 
 
Hoe beweging te maken naar een 
bedrijventerrein van de toekomst 
 
In relatie tot omgeving:  
plan voor Nationaal Park Nieuw Land 
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