Eén dag uit het Floriadeleven van het
boomkwekerijpaviljoen
Bont gezelschap van vrijwilligers geeft tekst en uitleg
Het boomkwekerijpaviljoen op de Floriade heeft de eerste maanden erop zitten. De sector heeft behoorlijk geïnvesteerd om het verhaal van
de boomkwekerij wereldkundig te maken en de sector te promoten. Maar wat wordt er voor de ruim 1 miljoen uitgegeven euro’s eigenlijk
verteld en wat valt er allemaal te zien en te beleven? De redactie van vakblad Boom in Business prikte een willekeurige dag en meldde zich
geheel onaangekondigd op het paviljoen.
Auteur: Ruud Jacobs
In tegenstelling tot enkele eerdere vluchtige
bezoeken aan de Floriade, ziet het paviljoen
er eind mei stukken beter uit nu alles in blad
staat. Groen in velerlei schakeringen, roodbruin
en ook zilvergrijs. Zelfs een enkele bloeiende
plant in de borders en ook rozen in pot geven
het geheel beduidend meer kleur. De ontvangst
door de twee dienstdoende ’paviljoengidsen’
André Zwinkels (70) en Gerard Prinsen (60)
is allerhartelijkst. Zelfs een kop koffie voor de
belangstellende pers is voor de gastvrije heren
geen enkel probleem. Zwinkels (gepensioneerd
pedagoog) - samen met zijn vrouw Hélène (67)
Floriade-vrijwilliger – is op de dag van dit bezoek
voor de zesde keer op het paviljoen aanwezig.
Prinsen (werkzaam bij de Plantenziektekundige
Dienst) geeft voor de tweede keer tekst en uitleg.
Beiden zijn via Hetty Crooijmans (vertegenwoor-
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diger Floriade-commissie van de Raad voor de
Boomkwekerij) benaderd om gedurende de gehele Floriade binnen een team van vrijwilligers enkele malen op het boomkwekerijhuis te passen. De
heren maken deel uit van een totale groep van
zo’n 35 vrijwilligers, die bij toerbeurt gevraagd en
ongevraagd informatie aan de Floriade-bezoekers
verstrekken.
Vrijwilligers
Zwinkels: “Ik ben een enorme tuinliefhebber en
ken weliswaar de producten van de boomkwekerij, maar heb geen weet van hoe de sector
organisatietechnisch in elkaar zit. Ik weet wel
dat iedereen uit de sector in de Raad voor de
Boomkwekerij is vertegenwoordigd.” De enthousiaste ‘gids van de dag’ en zijn collega’s zijn
middels een korte cursus van tevoren gebriefd.

André Zwinkels

“Hiervoor hebben we twee keer bij elkaar gezeten en verder worden we steeds bijgepraat over
alle dingen die spelen.” Volgens Zwinkels, die
met groot enthousiasme zijn verhaal doet, stellen
de bezoekers van het boomkwekerijpaviljoen
geen vragen over de organisatie, maar alleen
over de producten die er buiten op het paviljoen
te zien zijn. “Zoals onlangs een lerares van een
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Duitse tuinbouwschool. Zij maakte ons complimenten voor de opzet en vond het allemaal erg
boeiend.” Elke dag geven twee vrijwilligers van
’s morgens 10 uur tot ’s avonds 7 uur acte de
présence. “Hetty Crooijmans heeft ons uitleg
gegeven over de verschillende producten en alle
artikelen. Dat is eigenlijk al vanaf de aanloop van
het project tot aan wat het nu is geworden”,
zo laat Zwinkels weten. Toeval bestaat niet, zo
wordt wel eens gezegd. Maar toch. Tijdens de
toelichting over het paviljoen krijgt Zwinkels telefoon, met aan de andere kant van de lijn: Hetty
Crooijmans. Zij wordt door Zwinkels even snel bijgepraat en meteen op de hoogte gesteld van een
Malus met gele en slap hangende bladeren. “Die
is aan het water ontsnapt. Verder loopt het goed
hier.” Zwinkels laat zijn ‘supervisor’ weten dat de
onlangs geplaatste potten met rozen veel bekijks
hebben. “Iets bloeiends, dat trekt meteen.”
Aanpassingen
Sinds de oplevering van het boomkwekerijpaviljoen blijken er in de eerste maanden al enkele
verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd te
zijn, vaak op advies van de dienstdoende vrijwilligers. Zwinkels: “Zo is er op ons verzoek een
beplantingsschema gemaakt en aan het paviljoen
toegevoegd.” De schematische plattegrond aan
de buitenwand van het paviljoen geeft de bezoeker nu informatie over welke planten en bomen
waar precies staan. “Ik vind het paviljoen echt
een goed doordacht plan. Alleen in het begin
vond ik het buiten wat beplanting betreft wat
statisch. Binnen met de videopresentatie is het
heel dynamisch en dat is ook een echte trekpleister,” aldus tuinliefhebber Zwinkels. Behalve het
groen dat al vanaf het begin in de verschillende
borders is geplant, zijn er eind mei ook potten
met rozen op het paviljoen geplaatst om het

De bezoekers, wat vinden die ervan?
‘De technologie van de sector is niet overal even duidelijk aangegeven’
Harrie en Tineke Rozema uit Luxemburg:
“Inderdaad, wij zijn geëmigreerd en nu speciaal
terug in Nederland voor
de Floriade. De aanleg van
dit paviljoen is erg mooi
en harmonisch. Dat kan
door de vorm komen. We
kregen goede uitleg bij de
rozen. De reizende bomen,
die hangende esdoorns,
en het verhaal erachter
over de export naar alle
landen is een grandioos
idee. Het centrale thema
‘Bomen’ is wel duidelijk, maar wij weten niet dat dit het paviljoen van de boomkwekerijsector is.
Ik betwijfel of dat voor de gemiddelde bezoeker van belang is. De cirkelvorm heeft waarschijnlijk
alles te maken met de jaarringen. Het paviljoen is informatief, zeker bij de rozen met gegevens
over nieuwe variëteiten, resistentie en ziekten. De technologie van de sector is niet overal even
duidelijk aangegeven. Ook mag er wel wat meer kleur en fleur zijn. Op andere Floriades waren
er veel meer bloemen. In de Haarlemmermeer zijn we in september geweest en toen was alles al
uitgebloeid; daarom zeiden we: dan gaan we nu in mei/juni. Jammer. Maar de begroeide wand is
erg mooi.”

geheel wat meer kleur, fleur en geur te geven.
Zwinkels: “Die potten met rozen zijn op advies
van de vrijwilligers geplaatst en dat zijn nu echte
trekkers. Opmerkingen en suggesties die we als
vrijwilligers hebben, gaan via de mail naar Hetty
Crooijmans en haar collega Peter Cox. Hetty
verzorgt alle informatie over het paviljoen, maakt
de roosters van de vrijwilligers, belegt vergaderin-

Gerard Prinsen en André Zwinkels.
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gen, verzamelt opmerkingen, regelt formaliteiten
en zaken als een koffieapparaat, ‘bedrijfskleding’
en slangen om de beplanting water te kunnen
geven.”
Activiteiten
Behalve alle planten, bomen en vaste videopresentatie die uiteraard niet wisselen, zijn er
op het boomkwekerijpaviljoen gedurende de
gehele Floriade ook tijdelijke activiteiten gepland.
Zwinkels: “Een vraag vanuit de vrijwilligers was
of we niet meer van de sector kunnen laten
zien. Dat gaat nu ook gebeuren. Zo wordt er
binnenkort onder meer gedemonstreerd hoe het
oculeren van rozen in zijn werk gaat en komt er
iemand van de Plantenziektekundige Dienst vertellen en vragen beantwoorden over plantenziektekundige aspecten.” Deze wisselende activiteiten
worden in samenwerking met andere organisaties/instellingen georganiseerd en bemand. Zo
zijn in juni mensen van de Wageningen University
and Research (WUR) en de Nederlandse Rozen
Vereniging present ter versterking van de paviljoenactiviteiten.

‘De presentatie binnen deed ons niet direct aan de
boomkwekerijsector denken’
Ben en Ria van Benthem uit Ootmarsum:
“We zijn op terugreis van
onze vakantie in Spanje en
Frankrijk. Het is allemaal mooi
opgezet en veelzijdig. De presentatie binnen in het paviljoen deed ons niet direct aan
de boomkwekerijsector denken. We zaten er ook te dicht
bovenop om het allemaal echt
goed te kunnen zien. Het continu bewegende beeld irriteert
dan. Het belang van groen
voor een betere gezondheid
komt hier wel duidelijk naar
voren.”

Beplanting
De vrijwilligers hebben behalve een informerende
taak ook de opdracht tot klein onderhoud van
het groen, zoals onkruid wieden en water geven.
Het grote werk is uitbesteed aan Arcadis. De
watertaak blijkt met name tijdens zonnige en
droge periodes, zoals met Pinksteren, bepaald
geen overbodige luxe. Zeker de zogeheten ‘reizende bomen’ die aan de buitenkant in hanging
baskets zijn geplaatst, blijken behoorlijk wat
water nodig te hebben. Een geautomatiseerde
beregeningsinstallatie zou hier geen overbodige
luxe zijn geweest. En ook de groene wanden
van de kruiptunnel, die overigens zeer veel
bekijks hebben, zouden zonder extra watergiften
door de vrijwilligers niet overleven. Het vooraf
bedachte systeem van regenwater dat de planten
in leven zou houden, blijkt in de praktijk toch
niet te werken. Behalve watergebrek is het ook
de vorst waardoor behoorlijk wat planten zijn
gesneefd. “Zeker in het begin. Die inboet is er nu
wel uitgehaald”, zo laat collega Prinsen weten.
Zo zijn volgens de dienstdoende vrijwilligers bijna
alle esdoorns in de hanging baskets vervangen
door nieuwe exemplaren. En ten tijde van dit
bezoek - de laatste dag van mei - staan er nog
een paar Sky Rockets (coniferen) die het niet hebben gered, wachtend op vervanging.
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‘Bomen in de goot? Betekent dit minder energieverbruik,
minder ruimte?’
Maatje Vreugdenhil en Addie Raamstijn uit Sprang-Capelle:
“Bomen in de goot? Betekent dit
minder energieverbruik, minder
vervuiling, minder ruimte en wellicht toch meer productie? Dat
zou hier eigenlijk meer duidelijk
gemaakt moeten worden, net
zoals verderop bij de groenteteelt.
De sedum op de kruiptunnel is erg
mooi en het geheel hier buiten is
leuk voor de kinderen. Een boom
is rond en dat is ongetwijfeld ook
de verklaring voor het ringvormige
ontwerp.”

André Zwinkels geeft uitleg.

Tips
Omdat de vrijwilligers zo’n negen uur per dag
met de bezoekers contact hebben en hun doen
en laten gadeslaan, weten ze volgens Zwinkels
heel goed wat er op het paviljoen nog beter
kan. De gastheer wijst in dezen op drie boombakken in een van de (jaar)ringen van het paviljoen. Hierin staan drie nieuwigheden uit het
gebruikswaardeonderzoek straatbomen: de Celtis
australis, de Zelkova serrata ‘Flekova’ (Green
Vase) en de Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’.
Zwinkels: “Wij hebben gezegd, zet daar nou in
plaats van alleen maar varens ook wat bloeiends
bij. Nu dat is gebeurd zie je bezoekers heel vaak
specifiek naar dat bloeiende roze plantje kijken. Ik
heb ook al gevraagd: ‘Waarom zetten jullie daar

niet de tien mooiste bomen neer die geschikt zijn
voor in een kleine tuin?’ Dit in plaats van die drie
laanbomen.” Zwinkels klinkt minder positief als
het aankomt op de uitvoering van alle geopperde
tips en plannen. Daarin kan volgens hem nog wel
het een en ander verbeteren. “We zijn nu twee
avonden bij elkaar geweest en daar zijn verschillende ideeën geopperd. Zo is er ook gevraagd
naar hand-outs met uitleg over de beplanting en
de opzet van het boomkwekerijpaviljoen. Maar ik
heb het idee dat er heel veel schijven zijn”, aldus
de vrijwilliger, doelende op de in zijn ogen trage
besluitvorming.

Educatie
Opvallend op de laatste meidag is het grote
aantal schoolkinderen dat gewapend met pen en
papier het boomkwekerijpaviljoen doorkruist. Met
name de kruiptunnel is een geliefde stek. “Er zijn
door de Floriade goede programma’s voor basisscholen gemaakt. In het boekje zitten ook een
paar vragen over het boomkwekerijpaviljoen,” zo
laat Zwinkels weten, alvorens hij naar een groepje
scholieren loopt om ze met raad en daad bij te
staan. Op de vraag waar de meeste interesse van
bezoekers naar uitgaat, antwoordt Zwinkels resoluut: “Die groene wand trekt het meeste bekijks.
Het is innovatief en dan valt er voor de mensen
wat te zien.”
Bezoekers
De mensen die het boomkwekerijpaviljoen
bezoeken, komen vanuit alle windstreken.
Nederlanders, maar zeker ook veel buitenlanders.
“Veel Duitsers, Engelsen en ik hoor hier meer
Belgisch dan Blericks,” laat Zwinkels weten. Niet
alleen de ‘gewone burger’, ook de ‘mensen uit
het vak’ zijn geregeld op het paviljoen te vinden.
Zwinkels: “Zo heb ik hier ook een Zwitserse
boomkweker te woord gestaan. Ik kon me goed
redden, onder meer over de winterhardheid van
de planten die hier staan. Die kweker had ook
belangstelling voor het gotenteeltsysteem, waarvan hier een kleine opstelling staat.” Dit innovatieve teeltsysteem blijkt voor veel bezoekers ‘een
brug te ver’ als hen op de man/vrouw gevraagd
wordt wat hier nu te zien valt. Het antwoord
varieert van ‘Geen idee’ tot ‘Een plantenbak
op hoogte, zodat je niet meer hoeft te bukken.
Handig voor als je ouder bent of gehandicapt.’
Iets meer informatie en wellicht ook bewegend
beeld, zou meer duidelijkheid over deze opmerkelijke boomkwekerij-innovatie hebben verschaft.
Het kan nu nog in Venlo en anders wellicht over
tien jaar in Almere, Amsterdam, Boskoop of
Groningen.

Ruim 1 miljoen euro
Voor deelname aan de Floriade is door de Raad
voor de Boomkwekerij, via het Productschap
Tuinbouw, ruim 1 miljoen euro gereserveerd.
Dit geld is echter niet alleen bestemd voor het
boomkwekerijpaviljoen, maar ook voor deelname aan het tuinbouwpaviljoen en voor kosten
van de Floriadecommissie voor het geven van
beplantingsadvies.
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