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Growing Green Cities Almere
Growing Green Cities vormt het centrale thema van de wereldtuinbouwtentoonstelling,
de Floriade in 2022 in Almere. Voor Almere is de Floriade ook een gezamenlijke,
meerjarige beweging waarbinnen Almere werkt aan een blijvend groene en gezonde stad.
Growing Green Cities laat de inspanning van inwoners, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en gemeente op verschillende manieren zien.

Pompen houden de wereld draaiend
Uit het zicht, maar hard aan het werk: pompen zijn overal om ons
heen, ook in huis. Ze zijn overal nodig; voor het drooghouden van de
polder tot het verwarmen van de woning. We kunnen gerust zeggen
dat pompen ons leven comfortabeler maken.
Zonder pompen kunnen we geen vloeistof verplaatsen. Ze zorgen voor
drinkwater thuis, maar ook voor (vloer)verwarming, irrigatie, afval
waterverwerking, industriële processen en het koelen en verwarmen van
gebouwen. In de industriële sector worden de meeste pompen gebruikt,
maar ook appartementencomplexen, kantoorgebouwen, woningen en het
Flevoziekenhuis zijn afhankelijk van pompen voor comfort en sanitair.
En er is veel energie nodig om ze draaiende te houden.

Energie besparen

GGC#2 druk bezocht!
De tweede ‘Growing Green Cities Presenteert’ in de Kunstlinie is zaterdag 15 februari
druk bezocht door 250 bezoekers. Bewoners mochten elkaars ideeën de afgelopen
weken nomineren. Wat vinden Almeerders een echt goed Growing Green initiatief?
Zeventien initiatiefnemers kregen uit handen van wethouder Ed Anker en wethouder
Henk Mulder de allereerste Growing Greenspeldjes uitgereikt.

De meeste oudere pompen verbruiken ongeveer 60% te veel energie.
Sterker nog: 10% van alle energie in de wereld wordt verbruikt door
pompen. Als we samen wereldwijd circa 4% energiebesparing kunnen
doorvoeren, staat dat gelijk aan het energieverbruik van een miljard
huishoudens. Pompfabrikant Grundfos in Almere heeft enkele jaren
geleden nieuwe motortechnologie (GrundfosBlueflux®) geïntroduceerd.
Deze zorgt nu voor de meest energiezuinige pompen.

Ondernemer van het jaar
Met een productie van meer dan 16 miljoen pompen en pompunits per
jaar is Grundfos een toonaangevende internationale pompfabrikant. Bij
de Nederlandse vestiging van Grundfos, in Almere, werken ongeveer
honderd mensen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen vinden ze belangrijk. Met projecten zoals ‘Bring water 2 life’
is GrundfosNederland uitgeroepen tot ondernemer van het jaar 2013.
Meer informatie: grundfos.nl

Bewoners leveren bijdrage aan Floriade
Hoe profiteren bewoners van de
komst van de Floriade en hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de
Almeerse versie van deze wereldtentoonstelling? Deze vraag hield
Platform Almere Centrum (PAC)
bezig. Het antwoord staat in het
rapport ‘Growing Green Citizens’ van
de werkgroep Kansen in Meedoen
dat op 15 februari is overhandigd

aan wethouders Anker en Mulder.

Drie wijken
PAC wil de bewoners van Almere
Centrum bij de Floriade betrekken.
Het stadscentrum is echter niet het
enige gebied met direct zicht op de
Floriade. PAC zoekt daarom graag
de samenwerking met de bewonersplatformen Filmwijk en Stedenwijk,

zodat vanuit de drie wijken één
bewonersvisie tot stand komt.

Ideaalbeeld
Het rapport is te downloaden
via platformalmerecentrum.nl of
growinggreencities.nl.
facebook.com/
platformalmerecntrum.nl

Almeerse Weelde
Almere heeft veel heerlijks te bieden, in volkstuinen, op de akkers én in
de vrije natuur. Onder de naam ‘Almeerse Weelde’ worden echte Almeerse
producten onder de aandacht gebracht. Almeerse Weelde brengt Almeerders
samen die gepassioneerd werken met al dat lekkers van Almeerse bodem.
Jammakers, koekenbakkers, bierbrouwers, worstdraaiers, kruidenkenners en notenrapers laten onder de
vlag van Almeerse Weelde anderen
meegenieten van hun passie. De
Stadsboerderij biedt arrangementen
Almeerse Weelde aan: van picknick

tot borrel, van welkomstcadeautje
tot kerstpakket. Wilt u zelf jam leren
maken of een kookworkshop volgen?
Ook dat kan!
Het kook- en inspiratieboek ‘Almeerse Weelde - Eten voor ’t oprapen’ is
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een initiatief van Almeerse inwoners
die bewust zijn van wat er in en
rond Almere aan eetbaars groeit
en bloeit. In interviews vertellen de
deel- nemers over hun zoektochten en vindplaatsen. In het boek
staan ook ruim dertig beproefde
recepten met lokale ingrediënten
en twee wandelroutes. Het boek is
te koop bij Stadsboerderij Almere,
GooodyFooods, de Brouwmarkt en
via almeerseweelde.nl.

Werkplaats
De werkplaats Growing GreenCities-Making Almere is vanaf nu gevestigd
in de Kunstlinie. Daar is sinds een paar weken ook de maquette van de
Floriade en de tentoonstelling ‘Making Almere’, over de geschiedenis
van Almere, te zien.
growinggreencities.nl
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