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FLORIADE EXPO TERREIN | 2019



• Iedere 10 jaar: International Horticultural Expo Floriade

• Thema 2022: Growing Green Cities 

• 600.000 m2 / 60 hectare

• 28 april 2022 – 23 oktober 2022

• 6 maanden, 180 dagen

• 2 miljoen bezoekers (50% Internationaal)

• Post expo concept 
> start van een nieuw stadsdistrict: Hortus

Floriade: Facts & Figures



Growing Green Cities

• Groene Stad van de Toekomst

• Green, Food, Energy, Health

• Explore. Touch. Change.

• Living Lab, met het mooiste en het beste van 

de Nederlandse land- en tuinbouw,

Waar naast ‘Now’, ook ‘New’ en ‘Next’ wordt

getoond op het gebied van groene duurzame

stedelijke ontwikkeling > Groene Stad van de Toekomst





De wereldtuinbouwtentoonstelling



De Groene Stad van de Toekomst



GROENE AMBASSADES





Het Groene Evenement



Wat is een slimme stad
Een slimme stad is een plek waar traditionele netwerken en
diensten meer flexibel, efficient en duurzaam worden met 
behulp van het gebruik van digitale informatie en telecom 
technologie om de stad beter te laten werken ten gunste
van haar inwoners. 

Slimme steden zijn groener, veiliger, sneller en vriendelijker. 
De verschillende onderdelen van een slimme stad hebben
betrekking op mobiliteit, energy, circulariteit, infrastructuur, 
gezondheid en technologie. 



Growing green cities

Een green city is voor ons een stad die in ieder geval:

Groen, circulair en toekomstbestendig is, gezondheid faciliteert en 
stimuleert en energie levert.

Groeien door je open te stellen 

Niet alleen bewezen technieken maar ook ruimte voor experiment. 
Voorafgaand, tijdens en na de Floriade. 

Ambitie: in de groeiende groene stad groeit innovatie mee om er 
voor te zorgen dat ze de wensen en behoeften van haar bewoners 
kan vervullen en voorspellen en zo een duurzamere stad kan creëren. 

De Floriade in 2022 

Laat Now, New en Next zien



Toekomstbestendig

Anders(om) denken

Van afval naar grondstof,  van brandstofslurper naar mogelijkheid om 
energie in op te slaan, etc. 

Dieper nadenken

Peak shaving in energienetten,  decentrale waterstoffabriek die 
vulpunt van waterstof voorziet maar die ook de woonwijk verwarmt. 

Verbinden

De innovatie van de komende jaren zit in het verbinden van innovaties.



Hogere eisen aan prestaties

Slimmere producten en 
diensten en een groter 
gebruik van data, 
sensoren en iot stelt 
hogere eisen aan onze 
infrastructuur.

Een green & smart city 
kan in de toekomst niet 
zonder WIFI 6, 5G en een 
fijnmaziger glasvezel-
netwerk met hogere 
snelheden.



Wordt de Floriade(wijk) Smart

Green, Food, Health & energy, willen we doorvertalen naar:

• Circulaire economie

• Slimme mobiliteit

• Klimaatadaptiviteit

• Duurzame energie

• Gezond eten en leven



The Dutch Xperience

• Een Expo Experience van 2.000 M2 die het hart vormt van de Floriade Expo;

• Waarin op de vier subthema‘s van de Floriade, Food, Green, Energy & Health voor 
wereldwijde uitdagingen Nederlandse en internationale en oplossingen worden getoond;

• En waarin de laatste innovaties op de vier subthema‘s en op het gebied van circulariteit, 
mobiliteit en connectiviteit worden getoond. 

• Een plek die qua vormgeving en inhoud, inspireert, laat leren en mensen beweegt om na te 
denken over hun eigen toekomst en leefstijl.

• Ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse kennispartners als Dutch Design Foundation, 
Provada, The Green Village, Material District en Arup International Amsterdam



The Dutch Xperience is beleving



Call for action: voor Expo en Stadswijk
Smart mobility/ CITS

Hoe kan 5G een bijdrage leveren aan onze Smart mobility/ CITS.  De Floriade zoekt oplossingen voor gebruik 
tijdens de Floriade (last mile, integraliteit vervoerssystemen, gedragsbeïnvloeding) , maar ook in de 
woonwijk fase.

IOT/ Smart City

Onze apparaten worden steeds slimmer. Maar werken ze ook echt samen om ons leven gemakkelijker te 
maken. Hoe zorgt 5G er voor dat ze echt met elkaar gaan communiceren, hoe safeguard de Floriade dat ze 
eigenaar van het systeem blijft en niet ten prooi valt aan vendor lock ins, welke rol speelt AI in Smart City?

Smart Farming

Kan 5G onze boeren helpen om nog slimmer te boeren. Kunnen we met de beperkte ruimte in onze groene 
stad van de toekomst de inwoners voeden?

Bezorgdiensten

We laten steeds meer bezorgen. Hoe leiden we dit in goede banen, hoe zorgen we er voor dat er slim (op de 
juiste plek en op het juiste moment) wordt bezorgd en hoe ziet die bezorgdienst er uit?

Ruimtelijk/ design (hoe verpak ik een 5G zender)

5G vraagt om meer opstelpunten en energy feeds. Hoe zorgt de Floriade er op dat dit niet tot 
horizonvervuiling leidt?




