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URBAN GREENERS PRESENTEERT NIEUWE  
LICHTING START-UPS OP GROW FESTIVAL
Muziek, natuur en innovatie; aanstaande zaterdag strijkt muziekfestival GROW neer op eiland Utopia in 
Almere. Tussen optredens van onder andere Hef, Ronnie Flex en Bokoesam door, bubbel je op een bio- 
meiler, ga je lekker op zeegroen in de algenbar, en eet je schaafijs van onkruid in voedselbos Weerwoud. 
De nieuwe lichting groene start-ups van Urban Greeners staat te trappelen om kennis met je te maken en 
trekt daarvoor alles uit de kast.

Urban Greeners is een netwerk van jonge groene geesten, die samen bouwen, brouwen, creëren en  
experimenteren op een eigen eiland in Almere. Door groene initiatieven, changemakers en ondernemers 
aan zich te binden, op te kweken en supporten, zitten er inmiddels 13 start-ups in de koker van Urban 
Greeners. Dat levert interessante producten en diensten op. Zo maken ze onder andere parfum van 
weggegooide sinaasappelschillen, bouwen zelfvoorzienende tiny houses, reizen rond met een speciale 
escape room, plukken uit het bos, laten planten oplichten en drillen je tot energieopwekkende workouts. 
Geholpen door middel van funding, kennis, de juiste contacten of de locatie, zetten zij de eerste stappen 
naar een groenere stad. 

Hun playground: Utopia eiland. Een plek die nu nog onontdekt is, maar onder leiding van Urban Greeners 
in rap tempo aan het ontwikkelen is tot dé creatieve hub voor duurzame innovatie. Beschouw het als een 
NEMO voor volwassenen, waarin natuur, experiment en verbazing samenkomen. Het doel: laten zien dat 
steden groener, duurzamer en zelfvoorzienend kunnen. In mode. Muziek. Sport. Kunst. Uitgaan. Eten en 
drinken. Het hoogtepunt: de Floriade Almere 2022. Het eiland ligt namelijk op het toekomstige expoter-
rein, waar in 2022 naar verwachting ruim 2 miljoen (internationale) bezoekers zich door Urban Greeners 
zullen laten inspireren.

Maar bezoekers van GROW kunnen aanstaande zaterdag dus al hun lol op. De nieuwe urban greeners 
doen dan allemaal iets extra bijzonders. Dat betekent dat je kunt proeven, meemaken, ondergaan, onder- 
zoeken en vinden. Voeg daar een verse dosis hiphop en electronische beats -én het zonnetje- aan toe en 
ziedaar: je perfecte zaterdagprogramma. 

> Voor een lijst van de nieuwe start-ups, zie volgende pagina’s.

> Over de line-up, het inhoudelijk programma of kaarten voor GROW: www.growfestival.nl

> Meer informatie over Urban Greeners via www.urbangreeners.com
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De nieuwe lichting start-ups:

ALGA’S BAR
Alga’s Bar is een mobiele, interactieve installatie, waarbij jij je adem (= warmte en co2) doneert ten beho-
eve van de groei van algen en jij van de algen op hun beurt een supergezond shotje, lekkere cocktail of 
frisse smoothie terugkrijgt.

LIVING LIGHT X MUSIC
Ontwerpster Ermi van Oers ontwikkelde de Living Light, een lamp die zijn energie krijgt door gebruik te 
maken van ‘living energy’, energie die vrijkomt bij de natuurlijke fotosynthese van een plant. Door de 
plant aan te raken en in beweging te brengen, gaat de plant ‘aan’. Samen met Ruben Cronie voegde ze 
daar nu ook nog muziek aan toe, met magisch resultaat. 

DE BIOMEILER
Een composthoop is meer dan een berg tuinafval. Namelijk: een super duurzame warmtebron voor een 
huis. Het kantoor van Urban Greeners kreeg een biomeiler: een plek waar afvalhout composteert en de 
warmte die daarbij vrijkomt, gebruikt wordt voor de verwarming van het water.

BLUE MIRROR
Een rondreizende escape-room die (internationale) festivals afgaat om bezoekers op een uitdagende 
manier kennis te laten maken met een dreigend probleem: de stijgende zeespiegel. Door de juiste  
duurzame keuzes te maken in de experience,  kunnen het zeewaterniveau naar een veilig niveau krijgen 
en zo hun uitweg vinden. 

ALMERE GREEN SPORTS
De groenste sportschool van Nederland staat in Almere. Ondernemer Mo brengt de Almerenaren in bewe-
ging in zijn duurzame sportschool onder het mom ‘energie opwekken met je workout’. Want die beweging 
levert een hoop elektriciteit op. Genoeg om de apparaten te laten werken, muziek te laten draaien en de 
verlichting te laten branden.

GROWN
Mini greens als tuinkers, BroccoCress en Mustard Cress zijn echte superfoods, vol voedingstoffen, min-
eralen- en vitaminen, én een uitgesproken smaak. Daarmee zijn het prima vervangers voor zout of 
ongezonde smaakversterkers vol E-nummers. Grown ontwikkelde een mini-tuintje waarmee je in je eigen 
keuken in een handomdraai je eigen superfoods kweekt. 

ANALYSE ME
Analyse Me biedt inzicht in jouw individuele biologische eigenschappen door je eigen DNA te analyseren. 
Daarop volgt dan weer een persoonlijk leefstijl advies gericht op je gezondheid, voeding en bewegen.

CLIMATE BATTERY
De kas van Urban Greeners staat op een Ground to Air Heat Transfer-systeem (GAHT™). Samen met onze 
Urban Greeners bouwden we een ingenieus ondergronds buizenstelsel dat in warme periodes de warmte 
uit de kas in de bodem opslaat en zo de kas koelt, maar in koude periodes juist die warmte weer afgeeft 
aan de kas en zo de kas verwarmt. 

UTOPIA BIER
Brouwerij Stijl uit Almere brouwde van de brandnetels geoogst op ons Utopia eiland een heerlijk fris 
tarwebier onder de naam Utopia Bier. Een frisse dorstlesser, een tikkie troebel, romig, met aroma van 
kruidnagel en banaan uit de vergisting én een twist van kruidige brandnetel. 
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Eerder gelanceerde start-ups:

WEERWOUD
Nu nog maakt jouw eten een enorme reis. Straks kun je groente, fruit, noten en kruiden in je eigen stad 
plukken! De ondernemers van Weerwoud laten zien dat wonen in de toekomst ook oogsten betekent. Op 
Utopia plantten zij daarom een voedselbos aan.

DRIJFVEER
Architect Koen Kaljee bouwde een drijvende en duurzame vergaderplek. De Drijfveer is gemaakt van 
plantaardige materialen uit de Flevopolder en wordt zelfvoorzienend in water en energie en produceert 
zelfs voedsel. De Drijfveer ligt aan Utopia, midden op het Floriade terrein en is nu al te huur.

WALDEN
Studio Walden ontwerpt zelfvoorzienend huisjes, waar je alles op een paar vierkante meter hebt wat je 
wilt. Lichter en dichter bij de natuur. In de komende jaren zullen er steeds meer op Utopia verschijnen.

RUIK
Zo vervuilend als de generieke parfumbranche is, zo biologisch en duurzaam maken de Almeerse broer 
en zus Boye en Noëlle hun geuren. Van kerstbomen die anders worden weggegooid, van lokaal hout dat 
hergebruikt wordt, maar ook van sinaasappelschillen die een tweede leven krijgen.
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