Floriade 2012
Nu al belangrijk visitekaartje voor Nederlandse bomen
en boomverzorgingswereld

De roze bloeiende Robinia viscosa ofwel Kleef- of LIjmaccacia

In de normale wereld is het jammer genoeg geen usance, maar van een wereldberoemd groenevent als de Floriade mag je verwachten dat
optimale aandacht wordt gegeven aan de groene infrastructuur. Meer dan vier jaar voordat de bezoekers zich kunnen vergapen aan het
hoogstandje van de Nederlandse groene bedrijfstak wordt in Venlo al hard gewerkt aan de opbouw van het terrein.
Auteur: Hein van Iersel
Bij het inrichten van een project wordt doorgaans
gestart met het realiseren van de harde infrastructuur. Bij de Floriode is daar nog geen sprake
van. Als je nu rondloopt op het toekomstige evenemententerrein zie je weliswaar her en der wat
uitgegraven cunetten, maar de meest opvallende
verandering is de aanplant van ongeveer zeshonderd grote bomen (gemiddelde maat 100+) die
allemaal zijn geselecteerd door Jan P. Mauritz.
Mauritz, tevens medewerker van dit blad, is duidelijk trots op deze opdracht.

Meest opvallende bijdrage op
dit moment is een brede allee
met meer dan vierhonderd
verschillende en vaak ook zeer
bijzondere bomen
Bomenallee met 400 soorten, hieronder worden tijdens Floriade voorbeeldtuinen gebouwd. Na de Floriade
wordt dit een wandelgebied voor het GreenPark Venlo.
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Actueel

Minstens zo interessant
is een aanplant met
vijf verschillende
Robinia-variëteiten
Meest opvallende bijdrage op dit moment is een
brede allee met meer dan vierhonderd verschillende en vaak ook zeer bijzondere bomen.
Deze bomen zijn in het voorjaar van 2008
geplant en onder andere door de excellente
groeiconditie bijna zonder uitzondering goed te
groeien. Jan Mauritz: “We hebben een toplaag
van ongeveer een meter verrijkt met groencompost tot 5 procent. De bestaande grond had een
organisch stofgehalte van misschien 1 procent.
Verder wordt de grond onkruidvrij gehouden en
regelmatig doorwoeld om zuurstof in de toplaag
te houden. Door de redelijk natte zomer is er
weinig beregend, maar net na de aanplant hebben we korte tijd water moeten geven.”

de Wereldhandelstentoonstelling in Hannover
in 2000 door de Zwitserse landschapsarchitect
Dieter Kienast.
Minstens zo interessant is een aanplant met vijf
verschillende Robinia-variëteiten. De architect
heeft hier gekozen voor Robinia om een bestaande ‘harde’ bosrand te verzachten en tevens een
onderkomen te realiseren voor een aantal inzendingen onder het thema ‘innovatie’. De Robiniavariëteiten die Mauritz voor dit stuk van het park
gekozen heeft, zijn onder andere Robinia viscosa
en als pseudoaccacia-variëteiten Semperflorens,
Bessoniana, Sandraudiga en Appalachia. Deze
soorten zijn gekozen vanwege hun spreiding in
bloeiperiode en kroontype.
Jan Mauritz: “We hebben ongeveer zevenhonderd bomen geplant. Daarvan zijn er ongeveer
zestien doodgegaan. Meeste inboet is onder een
bomengroep met Pinus en andere naaldbomen.”

De Floriade wordt sinds 1960 elke tien jaar
in Nederland gehouden. De eerste was in
Rotterdam. Daarna volgden Amsterdam
(1972 en 1982), Den Haag en Zoetermeer
(1992) en Haarlemmermeer (2002). In 2012
komt de Regio Venlo de eer toe. OP het
terrein van de Floriade 2112 wordt nadat het
evenement is afgesloten GreenPark Venlo
gerealiseerd, een innovatief en onderscheidend bedrijvenpark in het groen.

Het idee van een laan met zoveel verschillende soorten is niet helemaal nieuw.
Landschapsarchitect Boone, werkzaam bij
Arcadis, heeft inspiratie opgedaan bij de ‘Allee
der vereinigten Bäume’: Een bomenlaan die is
getekend en aangeplant ter gelegenheid van
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