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Insteek regio Gooi en Vechtstreek voor bijdrage aan Floriade 2022 

 

Doel De Floriade 2022 is aanleiding om de (al ingezette) structurele her- c.q. 

opwaardering van en investering in de kwaliteiten van de regio verder te 

versterken. De aanwezige combinatie van landschap, cultuur en erfgoed in de 

regio onderstreept de bijzondere positie van de regio Gooi en Vechtstreek. De 

ontwikkelingen die binnen de regio G&V ingezet worden in het kader van de 

Floriade, moeten goed aansluiten bij de ontwikkelingen binnen het regionale 

programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme, zodat deze elkaar kunnen 

versterken.  

Het is de wens dat ten tijde van de Floriade voor die integrale kwaliteit aandacht 

wordt gevraagd met bijzondere aanvullende projecten.  

 

Focus ‘Tuinen van Amsterdam’ – groen, creatief, monumentaal 

Vanuit de MRA wordt de regio G&V internationaal gepromoot als ‘Castles & 

Gardens of Amsterdam’ met als onderliggende karakters ‘Fortress Stretch’, 
Historical River Estates’ en ‘Leisure Lakes’. De regionale identiteit (groen, creatief, 

monumentaal), de historische positie van de regio G&V en de extra duiding ten 

tijde van de Floriade maken de regio G&V aanvullend interessant voor bezoekers 

van de Floriade. 

Daarnaast biedt de regio G&V ca. 250.000 potentiële bezoekers aan de Floriade. 

 

Thema’s We kiezen drie thema’s, in samenhang met het programma CERT, die 

samengebracht worden in een totaalconcept van waaruit projecten worden 

opgezet, ontwikkeld en gepromoot: 

 Gooise Tuinen; kleine, grote, moes, bijzondere planten en achtertuinen 

bijeengebracht in een aansprekend beeldende en digitale presentatie. 

Fotografen kunstenaars en bezitters van tuinen worden uitgenodigd mee 

te doen. Wellicht wordt er een prijs aan verbonden.  

 Het verhaal van de regio: kunst- en cultuurhistorie als mede- 

waardedragers en in Gooi en Vechstreek onlosmakelijk verbonden met 

het verhaal van het landschap. Sluit aan op de ontwikkeling van een 

digitaal huis van de geschiedenis. 

 Beweging en voeding (gezondheid) waarbij het perspectief van het 

gebruik van het landschap voor recreatie wordt gekozen om te laten zien 

waarom leven in een landschappelijke omgeving meerwaarde biedt voor 

de gezondheid.  

 

Projecten Gooise Tuinen (groen) 

 Ontwikkeling van Gooise toontuinen/proeftuinen 

 Bestaande juwelen van tuinen laten zien (o.a. Pinetum Blijdenstein) 

 

Het verhaal van de regio: kunst- en cultuurhistorie (monumentaal en creatief) 

 Kernwaarde van de identiteit versterken; creativiteit in het groene 

landschap, Fortenland (monumentaal)   
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Beweging en voeding (gezondheid, groen en creatief) 

 Innovatief Park voor Bewegen & Bezinnen voor bewoners en bezoekers 

met toepassing van de laatste innovatieve (belevings)producten; Park 

van de Toekomst (Groene Recreatie in samenwerking met de natuur-

beheerorganisaties) 

 Inpassen in bestaande openbare natuurgebieden, tuinen en parken en 

eventueel nieuw in te vullen schemergebieden/wachtend land  

 

Planning  Opstellen plan van aanpak (inzending, marketing- en promotie en 

sponsoring) 

 Nadere uitwerking projecten in samenhang met het programma CERT 

 Op 23 november a.s. tijdens het portefeuillehoudersoverleg Fysiek 

Domein wordt een presentatie gehouden door wethouder Herrema van 

de gemeente Almere en Jannewietske de Vries van de Floriade B.V. over 

de stand van zaken Floriade 2022.  

 

 

 

 


