Nederlandse boomkwekers
dragen bij aan Floriade-arboretum
Eerst de bomen en dan pas de bebouwing
Floriade Almere 2022 biedt Nederlandse boomkwekers een kans om hun bomen aan een internationaal publiek te laten zien. De eerste bomen zijn
al beschikbaar gesteld door een groot aantal Nederlandse boomkwekers en worden de komende maanden geplant. Drie kwekers die hoorden bij de
eersten die bomen aanmeldden, vertellen waarom zij deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen.
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Architect en stedenbouwkundige Winy Maas
ontwikkelde het masterplan voor Floriade Almere
2022. In het plan is het Floriadeterrein in rechthoekige kavels opgedeeld. Tussen die kavels komen
wegen met daarlangs groenstroken van vier
meter breed: het Groene Stad Arboretum. In elke
groenstrook komen planten waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de
verzameling op van A tot en met Z. Alle bomen en
planten moeten passen bij een van de vier thema’s
van de Floriade: voedsel, groen, energie of gezondheid. Zo leveren ze een wezenlijke bijdrage aan
een gezonde, groene stad.

'Ik vind het een uitgelezen
kans om mijn bomen aan
een groot publiek te
laten zien'

ACTUEEL
Helemaal passend bij feeding the city, het subthema van de Floriade, is Crataegus laevigata ‘Carrierei’,
een mooie kleine vruchtdragende boom. Acer
platanoides ‘Columnare’ is een mooie smal blijvende boom die prima is voor in de stad. Hij is
ook nog eens goed voor de bijenpopulatie dankzij
zijn bloesem. Ik heb ook een prachtige solitaire
boom voor in parken aangemeld, Fagus sylvatica
‘Pendula’. Echt een lust voor het oog.’
Breed sortiment onder de aandacht
Joost van den Oever van Boomkwekerij M. van
den Oever uit Haaren is goed op de hoogte van
de plannen voor Floriade Almere 2022. ‘Ik zit zelf
bij de cultuurgroep Laan-, bos- en parkbomen van
de LTO en ben daardoor goed op de hoogte van
de plannen voor de Floriade in 2022. We hebben
verschillende presentaties bijgewoond. Van den
Oever: ‘Deelnemen aan de Floriade is belangrijk
voor je bedrijf. Het is natuurlijk de grootste wereldtuinbouwtentoonstelling, die maar één keer in de
tien jaar wordt gehouden in Nederland. Dan moet
je die kans aangrijpen om je bedrijf op de kaart te
zetten. En dat gaan wij dus doen. Ik ben ook blij
dat er met het concept van het arboretum ook
eens aan andere soorten wordt gedacht. Dat biedt
ons als kweker de kans om een breed sortiment
onder de aandacht te brengen en het is ook nog
eens aantrekkelijk voor de bezoekers, die diversiteit.’

Groot publiek
Freddy van Kessel van Boomkwekerij Heidelust
uit Gemonde is een van de eerste boomkwekers die bomen heeft aangemeld voor Floriade
Almere 2022. ‘Ik vind het een uitgelezen kans om
mijn bomen aan een groot publiek te laten zien.
Bovendien sta ik helemaal achter het thema van
de Floriade. Dat groen belangrijk is voor de mens,
kan wat mij betreft niet vaak genoeg verteld worden. Ik heb drie verschillende soorten aangemeld.

Over het thema van de Floriade, Growing Green
Cities, is Van den Oever enthousiast. ‘Er wonen
steeds meer mensen dicht op elkaar en dan is
groen écht essentieel. Niet alleen om in te bewegen, maar ook voor de gezondheid. Denk aan fijnstof afvangen en de positieve bijdrage die groen

Freddy van Kessel

Joost van den Oever

Alle bomen en planten van de Floriade zijn onderdeel van het Groene Stad Arboretum, een alfabetisch geordende bomen- en plantenbibliotheek,
waar iedereen straks letterlijk doorheen kan lopen.
Het arboretum vormt het groene hart van de expo
in 2022 én van de stadswijk die na de wereldtuinbouwtentoonstelling op het Floriadeterrein
verrijst. Het eerste plantseizoen betreft de laan- en
parkbomen met de beginletters A t/m G, K en L. De
andere letters van het alfabet volgen in het najaar
en de komende jaren, net als de andere gewassen.
De Floriade heeft de sierteeltinzending onderverdeeld in twaalf productgroepen. Er wordt steeds
per productgroep een oproep gedaan, passend bij
het beplantingsplan van de landschapsarchitecten.
Sommige van die productgroepen komen verschillende keren aan bod.
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Florian Faassen

De bedoeling is dat straks
bij iedere boom op het
Floriadeterrein een
verwijzing komt te staan
naar de kweker
levert aan het klimaat. Maar vooral ook voor de
leefbaarheid. Zeg nou zelf, als je in een kale straat
woont, dat is toch echt niet aantrekkelijk. Groen
maakt je woonomgeving prettig leefbaar en het
maakt je gelukkiger.’
Zelfde gedachte als de branche
Ook Florian Faassen van Bart Faassen Tegelen &
J.H. Faassen-Hekkens levert graag een bijdrage
aan de Floriade: ‘De Floriade wordt voor het
algemeen belang van de Nederlandse tuinbouw
georganiseerd. Het is een uitgelezen kans om
onze producten aan het grote publiek tentoon te
stellen. Wij hebben daarom verschillende bomen
aangemeld, onder andere een hele partij Carpinus
betulus in de maat 30-35 hoogstam, en ook solitaire struiken van Cornus mas, Corylus avellana en
Corylus maxima ‘Purpurea’. Daarnaast zouden wij
graag een Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ leveren, de eerste geselecteerde roodbladige esdoorn
die bijgedragen heeft aan de successen van onze
boomkwekersfamilie. (Floriade Almere 2022: Het
beplantingsplan wordt daar waarschijnlijk aan
aangepast.)

Jaap Smit

Carpinus betulus (haagbeuk) is verkozen tot Boom
van het Jaar 2017 en dat is niet voor niets. Deze
boom is zeer veelzijdig. De boom kan onder andere gebruikt worden als solitaire boom in een tuin
of park, maar ook als leiboom of laanboom langs
wegen. De bomen die wij aangemeld hebben, zijn
vooral bijzonder in hun eenvoud. Ze worden veel
gebruikt in het openbaar groen, omdat ze sterk zijn
en een opvallende bloei of opvallend blad hebben.
Het thema van de Floriade sluit perfect aan bij de
gedachte die de branche op dit moment nastreeft,
namelijk het vergroenen van stedelijke gebieden.
Ik verwacht dat de Floriade 2022 in Almere hier
een levend voorbeeld van wordt, zodat mensen
wereldwijd overtuigd worden van wat groen kan
doen. Iedereen in de branche is het erover eens
dat bomen en planten op meerdere vlakken van
meerwaarde zijn voor stedelijke gebieden. Bij de
Floriade en de toekomstige stadswijk is groen
vanaf de start onderdeel van de plannen.’
Bomen inzenden
Voor het inzenden van bomen heeft de Floriade
een speciale online portal gemaakt, die bereikbaar
is via www.floriade.nl/inzendingsierteelt. Na het
aanmaken van een account kan via een sortimentslijst of kaart worden aangegeven welke bomen je
als kweker wilt inzenden. De Floriade-organisatie
komt mogelijk langs om ze te keuren. Daarna
worden de bomen op afroep opgehaald door een
transporteur. Ook het planten en de nazorg door
een groenaannemer worden door de Floriade
geregeld. Kwekers hoeven alleen hun bomen te
rooien en transportklaar te maken.
Jaap Smit is als dendroloog betrokken bij de keuze

van het sortiment. Dit is aangepast aan de grond in
Almere. Uit groeiplaatsonderzoek is gebleken dat
de pH van de goede zeeklei op het Floriadeterrein
op ca. 7,1 ligt en het organischestofgehalte ca.
7% bedraagt. Het grondwater zit op de meeste
plaatsen 1 meter beneden maaiveld. Verder zijn
toekomstige groeiplaatsen afgezet, zodat er geen
kans meer bestaat op bodemverdichting door
insporing door zware machines. En dankzij goede
nazorg zullen de bomen zich goed ontwikkelen.
Smit: ‘De bedoeling is dat straks bij iedere boom
op het Floriadeterrein een verwijzing komt te staan
naar de kweker die de boom heeft geleverd. Hoe
we dat gaan doen, is nog niet bekend. Het belangrijkste is dat de kweker die de bewuste boom heeft
geleverd er ook iets aan heeft en straks met klanten naar zijn bomen kan gaan kijken.’

Interesse om ook deel te nemen?
Ga naar de portal www.floriade.nl/inzendingsierteelt of neem contact op met Jaap Smit,
bereikbaar via jhsmit@almere.nl

Be social
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