Ambities van de Floriade 2022

VHG-werkgroep ontwikkelt plannen

‘De Floriade, dat zijn wij!’

De ‘Floriade 2022 Growing Green Cities – Amsterdam Almere’
verbindtde innovatieve kracht van de Nederlandse tuinbouw aan de
groene stad Almere. De Floriade is geen eenmalig evenement, maar
helpt Almere om versneld groener te worden. Een stad die zelf
voedsel en energie produceert, water zuivert, afval hergebruikt en
grotendeels zelfvoorzienend zal zijn. De Floriade is een laboratorium
en een beleving ineen, waar de pracht en kracht van bomen, bloemen
en planten centraal staan. Met de Floriade krijgt Almere blijvend een
prachtige nieuwe groene stadswijk en een impuls voor de hele
regio.

Go Greener! Dat is de slogan van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade die in 2022 in
het centrum van Almere wordt gehouden. Het evenement vraagt aandacht voor mondiale
vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. In opdracht van
de Ledenraad ontwikkelt een werkgroep voorstellen hoe Branchevereniging VHG betrokken
kan zijn bij de Floriade 2022.

www.floriade.almere.nl

Uitgangspunt is dat de route die leidt tot
de Floriade even belangrijk is als het
evenement zelf. Daartoe is de periode
tot 2022 ingedeeld in drie fasen: 2016,
2017 tot 2019 en 2020 tot 2022. Robert
Smid is voorzitter van deze werkgroep,
waarin alle VHG-vakgroepen zijn vertegenwoordigd. “We richten ons op een
maximaal rendement over de gehele
periode. We kijken hoe we op zoveel
mogelijk momenten kunnen aansluiten
bij de voorbereidingen van de Floriade.
We leggen telkens onze plannen eerst
ter goedkeuring voor aan de Ledenraad.
Na iedere fase beslist de Ledenraad

over het vervolg. Zo blijft er controle
over de kosten en weet iedereen precies
waar we mee bezig zijn.”

Eerst 2016 doen
Voor deze opzet is gekozen omdat het
nu nog moeilijk is om te voorspellen hoe
de wereld er over zeven jaar uitziet. Wie
had kunnen voorzien dat er vier jaar
voor de Floriade van 2012 een mondiale
crisis zou uitbreken? De werkgroep
werkt nu aan plannen voor 2016 die in
november in de Ledenraad worden
gepresenteerd. “Dus eerst 2016 doen
en dan verder zien”, maakt Smid duidelijk.

Het heeft meer impact als straks elke Floriade-stand een
herkenbaar bord heeft van VHG, dan dat we een eigen
stand hebben. Het gaat er vooral om dat VHG als
branchevereniging op de Floriade goed zichtbaar is.”
Robert Smid

“Ter inspiratie zijn we in Almere gaan
kijken. We zagen daar bevestigd dat het
goed is om ons op de route naar 2022 te
richten. Tot nu toe was op een Floriadeterrein het evenement zelf altijd het
hoogtepunt. In Almere is het nu al een
groen en heel uitdagend gebied. Er
gebeurt al van alles. Er zijn bijvoorbeeld
een jachthaven en een camping. Het
gaat dus niet alleen om het landschap,
maar ook om inpassing van de activiteiten die al plaatsvinden. Daarbij werken
we graag samen met alle partijen die de
inrichting en aankleding van de Floriade
gaan verzorgen. We presenteren de
leden van Branchevereniging VHG als
makers en verzorgers. Belang en waarde
van groen staan centraal. Heel bewust
staan we nu nog niet stil bij een even
tuele VHG-presentatie in 2022.”

Groene stad
De thema’s van de Floriade en de wens
van Almere om een ‘groene’ stad te zijn
passen bij uitstek bij VHG. Leden van
VHG werken immers dagelijks aan het
groener maken van de steden. “De rol
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van de professional wordt steeds
belangrijker,” is Robert Smid overtuigd.
“En als professionals kennen wij de
waarde van het groen als geen ander.
De Floriade is feitelijk ons dagelijks werk
en die professionaliteit kun je laten zien.”

Imago en vakmanschap
VHG wil de algemene communicatie
over het evenement laten aansluiten aan
de eigen communicatie. VHG verbindt
hier ook het vakmanschap aan. “De
route naar de Floriade is belangrijk voor
het imago van ons vak en is daarmee
belangrijk voor het garanderen van
instroom,” zegt Smid. “We letten goed
op de verbinding met het onderwijs.
De instroom neemt af en we moeten er
hard aan werken om voldoende vakmensen te krijgen. Jongeren die nu in
groep 8 van de basisschool zitten en al
kennismaken met ons vak, zijn de vakmensen die in 2022 werken aan het
groen van de Floriade. We mogen nooit
vergeten dat de doeners het kapitaal
van de toekomst zijn.”

Een idee?
Natuurlijk houden we u geregeld op de
hoogte van onze vorderingen met de
Floriade. Ook geven we aan op welke
momenten u met eigen activiteiten
eventueel kunt inhaken.
Heeft u een idee voor de Floriade,
informeerdan Daniëlle den BlekerNauman, lid van de werkgroep Floriade:
d.den.bleker@vhg.org
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