Floreert de Floriade in 2022?
Boskoop zal in 2022 de gehele omgeving bij z’n Floriade betrekken

Voor de gemeenten Almere, Amsterdam Zuidoost, Boskoop en Groningen breken een paar spannende weken aan. Op 7 oktober wordt
bekend wie van de gegadigden de Floriade in 2022 mag organiseren.
Auteur: Guy Oldenkotte
Nu de Floriade 2012 in Venlo bijna letterlijk
in z’n herfstdagen zit, is voor de Nederlandse
Tuinbouwraad het moment aangebroken om te
beginnen met de voorbereidingen voor de volgende Floriade. Deze vindt plaats in 2022. Van de
zeven steden die eerder aangaven belangstelling
te hebben om het evenement te organiseren,
hebben alleen Almere, Amsterdam Zuidoost,
Boskoop en Groningen een voorstel ingeleverd.
Op basis van dit zogenaamde bidbook zal besloten worden wie de gelukkige is. De winnaar zal
op 7 oktober, op de laatste dag van de Floriade
van dit jaar, bekend worden gemaakt. Boom in
Business gaf de vier steden een laatste kans om
hun bid te presenteren en te motiveren.
Almere
De jongste stad van Nederland wil graag met de
gevestigde orde meedoen. Almere heeft daarom
als thema gekozen voor ‘Growing Green City’.
De stad wil, volgens wethouder Adri Duivesteijn,
zo een verbinding tussen de stad en het land
maken. Daarbij moet ‘groen’ het ‘rood’ van de
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stad in balans houden zodat die veilig, gezond
en aantrekkelijk is. Als onderdeel van de bid wil
Almere voor de komende tien jaar een dialoog
opstarten over best practices. Almere kijkt daarbij niet alleen in Nederland, maar vooral ook
daarbuiten. Mocht Almere de Floriade krijgen
toegewezen, dan zullen de verschillende deelnemers alle ruimte krijgen om hun kennis en
kunde tentoon te stellen. Maar liefst 250 hectare
is aangewezen als locatie om straks de Floriade
te houden. Een Floriade in Almere zal daarmee
grootser zijn dan ooit. Als de organisatie toch
besluit de Floriade toe te kennen aan een andere
stad, dan zal het gebied alsnog worden ontwikkeld. Almere speelt in op de trend van verstedelijking en verwacht dat in 2050 70% van de
wereldbevolking in steden zal wonen. Diegenen
die kiezen om in de wijk Almere Floriade te gaan
wonen, zullen dan leven in een park van cultuur
en ontspanning.
Amsterdam Zuidoost
De Amsterdamse wethouder Fred Ossel gelooft

dat al het goede in drieën komt. Hij heeft er
daarom alle vertrouwen in dat, nadat eerder de
deelgemeenten Amstelpark en Gaasperplas de
Floriade organiseerden, de Floriade in Amsterdam
Zuidoost in 2022 een groot succes zal zijn. Ossel
wijst erop dat het aantal bezoekers aan voorgaande Floriades in zijn stad later nooit meer
is overtroffen. Als hoofdstad van ons land laat
Amsterdam zich voorstaan op z’n internatio-
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nale contacten. “Bedrijven die zich presenteren
op de Floriade in Amsterdam Zuidoost kunnen
profiteren van de internationale economische
banden van Amsterdam. Verder heeft Amsterdam
Zuidoost ook (goede banden met) topinstellingen op het gebied van onderwijs, research en
development,” zegt Ossel. Hoe kosmopolitisch
Amsterdam ook mag zijn, als thema is gekozen
voor ‘Tuinbouw in de stad’. “Wij zien de populariteit van tuinbouw in de stad steeds meer
groeien. Niet alleen in Amsterdam, maar op
wereldniveau. Mensen willen weten waar hun
voedsel vandaan komt en kweken steeds vaker
zelf tomaatjes op hun balkon op driehoog. Deze
trend gaat samen met de innovatie van de sector.
Nederland loopt daarin wereldwijd voorop. En
Amsterdam biedt met zijn internationale allure
en netwerk hét podium dat daarbij past,” aldus
Ossel.
Boskoop
Als ‘s werelds grootste aaneengesloten boomkwekerijgebied is Boskoop er veel aan gelegen
om de Floriade van 2022 binnen te halen.
“Als ergens het hart van de Nederlandse tuinbouw klopt, dan is dat wel hier,” zegt Marius
Varekamp van de Kamer van Koophandel Den
Haag. Boskoop ziet de Floriade als een proeftuin
voor antwoorden op de mondiale vraagstukken
rond voedsel, water en vooral verstedelijking. De
Floriade moet daarom als vliegwiel gaan fungeren om baanbrekende oplossingen te ontwikkelen. Om dat te bereiken, wil de organisatie
gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenbrengen. Volgens de burgemeester
van Boskoop, Coos Rijsdijk, zal het concept
Green XChange de tuinbouw vervlechten met
andere economische topsectoren. Rijsdijk denkt
daarbij aan de sectoren water, energie, sport en
leisure, cultuur, toerisme, logistiek, voeding en de
gezondheidssector. “Met de Floriade 2022 slagen
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Groningen wil in 2022 vooral gebruikmaken van de bestaande stad.

we er sneller en beter in om de toekomstambities van deze regio te realiseren.” Hoewel voor
Boskoop de hoofdrol is weggelegd op de Floriade
2022, worden omliggende gemeenten er nadrukkelijk bij betrokken. Verder kan Boskoop rekenen
op de steun van onder meer het havenbedrijf in
Rotterdam en de Rabobank. Ook voor het ontwerp van het Floriadeterrein haalt Boskoop alles
uit de kast; het ruimtelijk ontwerp is getekend
door de vermaarde Rem Koolhaas.
Groningen
Groningen wil er in 2022 vooral een feest van
maken. “Ons doel is om een festival te creëren.
Het gebruik van de bestaande stad is daarbij de
kern,” zegt Anneke Miedema. “De main stage
op het voormalige terrein van de suikerfabriek
wordt door een Floriadeboulevard verbonden
met de binnenstad. De kerken, de stationshal en
het Groninger Forum worden vergroend.” Om in
Groningen van de Floriade te kunnen genieten, is
het straks niet noodzakelijk om entree te betalen.
“Alleen als je de paviljoens wilt bezoeken moet
je entree betalen.” De Floriade zal in Groningen
een reflectie zijn van de samenwerking tussen de

diverse opleidings- en onderzoeksinstituten in de
stad en de land- en tuinbouwsector in de omgeving. Ook als Groningen de Floriade 2022 niet
krijgt toegewezen, zal de stad de komende jaren
toch een verdere groene slag maken. “Het terrein
van de oude suikerfabriek dat we hebben aangekocht, zullen we in dat geval verder ontwikkelen
met experimentele landbouw. Daarnaast zullen
we de pijlers ‘energie’, ‘gezondheid’, ‘voedsel’ en
‘water’ op andere manieren in ons beleid meenemen. Het zou zonde zijn om de energie die nu bij
iedereen is losgeweekt te laten wegvallen, mocht
Groningen het evenement niet toegewezen krijgen”, aldus Miedema.
Vier steden, vier ambities en vier insteken. Wat
de bidbooks duidelijk maken, is dat creativiteit
en innovatie nog lang niet uitgestorven zijn in
de Nederlandse land- en tuinbouwindustrie. De
Floriade is een tentoonstelling van wereldformaat. Maar eigenlijk maakt het niet uit wie het
recht krijgt toegewezen om het evenement te
organiseren. Duidelijk is dat de Nederlandse landen tuinbouwindustrie nog volop leeft en floreert.

Wel of geen Floriade, de wijk Almere Floriade zal er komen.
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