festival

Programma
Het elektrische treintje rijdt langs de 7 circulaire hotspots en ook langs de twee grotere parkeerplaatsen bij Praxis en iets voorbij De
Blauwe Reiger. De ronde met het hop-on-hop-off treintje duurt ongeveer 30 minuten, in het treintje luister je naar het verhaal over het
ontstaan, de ondernemers en de toekomst van bedrijventerrein De Steiger.

FEB

festival

Wat is er allemaal te doen tijdens het
Steiger Festival op de diverse locaties?
Het elektrische treintje rijdt langs de 7 circulaire hotspots en ook langs de twee grotere parkeerplaatsen bij
Praxis en iets voorbij De Blauwe Reiger. De ronde met het hop-on-hop-off treintje duurt ongeveer 30 minuten,
in het treintje word je vermaakt met een verhaal over bedrijventerrein de Steiger.

FEB
13.00-19.00 uur

MeerMin tent:
17:15 tot 17:30 uur

Openstelling diverse ateliers met demo’s.

Upcyclecentrum
14:30 tot 17:00 uur
15:00 tot 17:00 uur

Open huis ateliers & onderwijs aanbod
met Stad & Natuur
Expeditie Upcyclecentrum
(start elk heel uur en duurt ongeveer een uur)

MeerMin tent:
10:15 – 11:30 uur
15:00 – 15:15 uur
16:00 – 17:00 uur

13:00 tot 19:00 uur

11:00 tot 11:20 uur
15:00 tot 15:20 uur

Steiger 24:

Er zijn de hele dag door rondleidingen (half uur)

Rataplan geeft de bijzondere rondleidingen
‘de reis van jouw product’.
Rataplan geeft de bijzondere rondleidingen
‘de reis van jouw product’.

Openstelling ateliers met demo’s en gastsprekers:
“Circulair bouwen: waarom, wat en hoe?”

10.00-18.00 uur

lancering 3-CYCLE; nieuw recycle project
statement tegen fast fashion door
Broke Ass Millionaires
uitreiking Growing Green Speld

De Blauwe Reiger:

Openstelling diverse ateliers met demo’s.

Upcyclecentrum
10:30 tot 11:00 uur
10:00 tot 16:00 uur

Voedselloket Almere:
Rataplan:

FEB

Maak met je mobieltje van
deze poster een foto, zo heb
je het programma op zak.

modeshow Pointsmade

De Blauwe Reiger:

13:00 tot 16:00 uur

Feestelijk welkom nieuwe ondernemers
Open huis ateliers & Plastic Super fotoshoot
met hoeden van afval in samenwerking
met Stad & Natuur
Expeditie Upcyclecentrum
(start elk heel uur en duurt ongeveer een uur)

Voedselloket Almere:
10:00 tot 18:00 uur

Er zijn de hele dag door rondleidingen (half uur)

Floriade rondleidingen:

Pak het elektrische treintje naar de parkeerplaats voorbij
De Blauwe Steiger en stap over op het Floriadetreintje.
Het Floriadetreintje vertrekt om: 10:30 uur en 14:30 uur (1,5 uur)

14:30 uur Circulair bouwen: Waarom, wat en hoe? (DGV Group)
15:15 uur Duurzame daken en isolatie tips (Polygum)
16:00 uur Circulair bouwen: Waarom, wat en hoe (DGV Group)
16:45 uur Duurzame daken en isolatie tips (Polygum)

Floriade rondleidingen:

Pak het elektrische treintje naar de parkeerplaats voorbij
De Blauwe Steiger en stap over op het Floriadetreintje.
Het Floriadetreintje vertrekt om: 15:00 uur (1,5 uur)

13.00-19.00 uur

MeerMin-tent:
17:15 - 17:30 uur

Modeshow Pointsmade

De Blauwe Reiger:

Demonstraties en ontmoet diverse
creatieve ondernemers

• Ritje e-scooter
• Repair café

(vrijdag van 14.00-18.00 uur/
zaterdag van 11.00-15.00 uur)

• Styling-duo
• Fotobooth
• Kinderknutselactiviteiten
• Ontdek hoe ver jouw huis
onder water staat

Upcyclecentrum:
14:30 - 17:00 uur
15:00 - 17:00 uur

Bezoek de modemakers en -ontwerper in hun
atelier. Ontdek circulair onderwijsaanbod van
Stad & Natuur.
Rondleiding belevingscentrum
(start elk heel uur en duurt ongeveer een uur)

Voedselloket Almere:
13:00 - 19:00 uur

Rataplan:

11:00 - 11:20 uur
15:00 - 15:20 uur

Er zijn de hele dag door rondleidingen
(start elk half uur)
Bijzonder rondleidingen ‘de reis van jouw product’
Bijzonder rondleidingen ‘de reis van jouw product’

Steiger 24:

Demonstraties van circulair ondernemers, luister en praat mee over
circulair bouwen.
14:30 uur
15:15 uur
16:00 uur
16:45 uur

Circulair bouwen: Waarom, wat en hoe? (DGV Group)
Duurzame daken en isolatie-tips (Polygum)
Circulair bouwen: Waarom, wat en hoe (DGV Group)
Duurzame daken en isolatie-tips (Polygum)

Rondleiding Floriade-terrein:
15:00 uur

Pak het elektrische treintje naar de parkeerplaats
voorbij De Blauwe Reiger en stap over op het Floriadetreintje. (totale duur 1,5 uur)

FEB

Maak met je mobieltje
van deze poster een
foto, zo heb je het
programma op zak

MeerMin-tent:
10:15 - 11:30 uur
15:00 - 15:15 uur

16:00 - 17:00 uur
17:00 - 18.00 uur

10.00-18.00 uur

Lancering 3-CYCLE; nieuw recycle project
Statement tegen fast fashion door
Broke Ass Millionaires
Uitreiking Growing Green Speld
Toast op de nieuwe spelddragers

De Blauwe Reiger:

Demonstraties en ontmoet diverse creatieve ondernemers

Upcyclecentrum:
10:30 - 11:00 uur
10:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur

Rataplan:

11:00 - 11:20 uur
15:00 - 15:20 uur

Feestelijk welkom nieuwe ondernemers
Bezoek circulair textielontwerpers in hun atelier.
Fotoshoot en workshop met hoeden van afval
door Stad & Natuur.
Rondleiding belevingscentrum
(start elk heel uur en duurt ongeveer een uur)
Bijzonder rondleiding ‘de reis van jouw product’
Bijzonder rondleiding ‘de reis van jouw product’

Voedselloket Almere:
10:00 - 18:00 uur

Er zijn de hele dag door rondleidingen
(start elk half uur)

Rondleiding Floriade-terrein:
10:30 uur
14:30 uur

Pak het elektrische treintje naar de parkeerplaats
voorbij De Blauwe Reiger en stap over op het
Floriade-treintje. (totale duur 1,5 uur)

Wist u dat?
-

De aggregaten op blauwe diesel draaien en dat hiermee de uitstoot van CO2 met ruim 85% vermindert?
En dat blauwe diesel ook in je auto te gebruiken is?
Ter compensatie van de CO2 die wel wordt uitgestoten tijdens het Steiger Festival er 5 bomen worden geplant?
Steiger Festival flyers van papier van waterplanten gemaakt zijn?
De hapjes en drankjes naast lekker, zoveel als mogelijk biologisch, duurzaam en soms zelfs circulair zijn?
Het meubilair in de MeerMin-tent van hergebruikte marktkraamplanken gemaakt is?
Het bestek en de bekertjes, gemaakt van suikerriet, composteerbaar zijn?

-

Het groenafval van het Steiger Festival gecomposteerd wordt en het restafval in energie wordt omgezet?

