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Staatsbosbeheer en de Floriade Business Club:
‘We hebben een gemeenschappelijke ambitie’ 

Staatsbosbeheer voelt zich van oudsher verbonden met de Floriade. 
De grootste terreinbeherende organisatie van Nederland was ook bij 
eerdere edities van de wereldtuinbouwtentoonstelling betrokken. 
Maar de Floriade Almere 2022 maakt het extra bijzonder, zegt Nick 
de Snoo, Hoofd Staatsbosbeheer Flevoland. ‘Het thema ‘Greening the 
City’ sluit exact aan bij de vraagstukken waar wij ons mee bezig 
houden.’ 

Flevoland is een natuurrijke provincie. Bossen, plassen, moeras-
sen en open gebied: je vindt het hier allemaal. Van die Flevolandse 
natuurgebieden wordt 18.000 hectare beheerd door Staatsbos-
beheer. Almere neemt daarbij een bijzondere positie in, zegt De 
Snoo. ‘Nergens anders in Nederland zijn stad en natuur zo nauw 
met elkaar verweven. Almere ontwikkelt zich en voegt zich steeds 
meer in onze groene gebieden. Precies zoals dat vijftig jaar 
geleden op de tekentafels is bedacht.’

Nieuw bos
Die ontwikkeling maakt het ook weleens spannend, zegt hij. Want 
als er huizen worden gebouwd en wegen worden aangelegd, dan 
moet de natuur daar soms voor wijken. ‘Met de gemeente hebben 
we daar afspraken over. In principe is het onze opdracht om het 
bos te behouden voor de toekomst. Maar als het echt niet anders 
kan, zorgen we ervoor dat er elders weer nieuw bos bij komt. Zo 
houden we Almere ook in de toekomst groen.’ 

Collega Freek Rebel is als Teamleider Publiek verantwoordelijk 
voor het recreatieve gebruik van de gebieden. ‘Wanneer de stad 
uitbreidt, kun je dat als terreinbeherende organisatie als een 
bedreiging zien,’ zegt hij. ‘Maar tegelijkertijd biedt zo’n ontwikke-
ling ook kansen. Ik vind het heel interessant om, juist hier in 
Almere, te zoeken naar de optimale balans.’

Maatschappelijke kant 
De samenleving verandert en daarmee verschuiven ook de taken en 
verantwoordelijkheden van Staatsbosbeheer. De Snoo: ‘Wij zijn hard 
bezig om onze maatschappelijke kant te versterken. Dat doen we 
door bewoners, bedrijven en organisaties te betrekken bij ons werk.’ 

Dit soort samenwerkingen kunnen adequate oplossingen bieden 
voor de vraagstukken waar de stad mee te maken krijgt, stelt 
Rebel. ‘Zo hebben we het beheer op de Kemphaan deels uitbesteed 
aan sociaal-maatschappelijke instellingen, zoals Kwintes/Groen en 
Meer en de reclassering. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een 
win-winsituatie: meer kansen en perspectief voor kwetsbare 
burgers.’ 

Aanhaken op de Floriade ligt voor Staatsbosbeheer dan ook in een 
logische lijn, vindt Rebel. ‘Het Floriade-thema “Greening the City” 
sluit exact aan op onze eigen thematiek. Hoe kunnen we innovatief 
het verschil gaan maken? De Floriade is een ideaal middel om te 
laten zien wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Daar 
sluiten wij ons graag bij aan.

Beweging in gang zetten
En het gaat niet alleen om het evenement, stelt De Snoo. ‘De expo 
in 2022 is een mooie aanleiding om een bijzondere beweging in 
gang te zetten, die ook na de Floriade nog aanhoudt. Een beweging 
waarbij we met elkaar werken aan slimme, duurzame en sociale 
oplossingen en verbindingen.’

‘Dat is ook de voornaamste reden waarom wij lid zijn geworden 
van de Floriade Business Club,’ zegt Rebel. ‘Bij zo’n businessclub 
haken in het begin vooral pioniers aan. Mensen die in het verhaal 
van de Floriade geloven, die er samen iets van willen maken. 
Het zou geweldig zijn als we met z’n allen die beweging in gang 
kunnen zetten.’ 

Ook De Snoo verwacht bij de Floriade Business Club vooral ver-
binding te vinden met andere members. ‘We hebben een gemeen-
schappelijke ambitie. Ik hoop dat andere members zich kunnen 
vinden in onze ideeën over duurzaamheid en de circulaire econo-
mie. En dat er zo mooie samenwerkingen ontstaan.’ 
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