WAVE. Goedkope onkruidbestrijding zonder chemie

Jan P. Mauritz blikt vooruit

Een betrokken hovenier bezoekt
de Floriade minimaal drie keer

Duurzaam inkopen met WAVE:
•
•
•
•
•

Laagste energieverbruik (sensoren)
CO2 neutraal (certiﬁcaat Trees for Travel)
Ieder jaar minder onkruid (dieptewerking)
Schadevrij (lage bodemdruk)
Veilig

De Floriade is een niet te missen evenement dat eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt.
Het bijzondere van deze editie is dat het niet alleen een mooi park is, maar dat hierin tevens veel
gaat gebeuren. Er staan maar liefst tweeduizend activiteiten gepland, in allerlei variëteiten. Van
rondleidingen, tot workshops, van muziekvoorstellingen tot vendelzwaaien. Deze Floriade is niet
alleen maar een kijkpark, maar ook een belevingspark.

M2-prijs absoluut goedkoper dan alle
andere niet-chemische methoden.
www.waveonkruidbestrijding.nl

Door Ton Stassen

Karakteristiek Floriade

WAVE. Opgeteld de beste in onkruidbestrijding

Het park van nu is een stuk compacter
dan het Floriadepark van 2002. Op basis
van de ervaringen van de laatste Floriade
heeft de Tuinbouwraad een notitie
‘Refresh’ geschreven waar de vijf speerpunten voor de tuinbouw in zijn geformuleerd. Dit zijn achtereenvolgens:
‘Gezondheid & welzijn’, iets dat ook in
het ontwerp van John Boon terug te
zien valt in de organische vormen die hij

100% water tegen onkruid

Wilt u ook
adverteren in het
VHG-magazine,,
het nieuwsmagazine
voor ondernemers
in het groen?

gebruikt. ‘Education & innovation’ dat
ingaat op het belang van goed groen
onderwijs, van lbo tot universitair onderwijs. De focus ligt daarbij op innovatie.
De GOA heeft hier bijvoorbeeld zijn
paviljoen en je kunt er de honderdzestig
leilinden zien met tien etages. Dit ontwerp
is een ‘recht-toe-recht-aan ontwerp’, met
bijvoorbeeld afgesneden heuvels. ‘Green
engine’ is een volgend speerpunt. Hier
>
ga je als bezoeker de Villa Flora zien;

VHG | magazine
Nieuwsmagazine voor ondernemers in het groen

Voor meer informatie:
Aad Ramp (0317) 46 56 79
e-mail: advertentie@agrimedia.nl
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Geschiedenis
Dit is de zesde keer dat we een
Floriade organiseren in Nederland. De eerste vond plaats in
1960 in Rotterdam; daar hebben
we de Euromast aan overgehouden. De tweede vond plaats in
Amsterdam in 1972 bij het
Amstelpark. De derde eveneens
in Amsterdam in 1982 bij het
Gaasperpark, de vierde in Zoetermeer in 1992 en in 2002 in de
Haarlemmermeer, op een van de
laagste punten van Nederland,
op de klei, met alle nadelen van
dien voor de exposanten.

De bomenallee bevat veel
zeldzame bomen
de groene motor van de economie, de
glastuinbouw. Industrieel van vormgeving,
waarbij gekozen is voor primaire beplanting, te weten naaldbomen en varens.
‘Environment’ is het speerpunt bij de
entree van het park; de Floriade Plaza.
Groen wonen, werken en recreëren.
Hier zien de bezoekers het Nationale
Tuinbouwraad (NTR)-paviljoen, met
het ‘worldstage’ als de vertaling van de
NTR-boodschap: “Nederland is wereldspeler nummer één in de tuinbouw.”
Hier zijn de meeste internationale inzendingen te vinden.

Lekker eten dankzij bomenallee
Een van de bijzonderheden waar Jan
P. Mauritz zelf direct bij betrokken is
geweest, is de bomenallee. Het idee
hiertoe is ontstaan door de betrokkenheid van Sven Stimac bij de Expo 2000
in Hannover. De Duitse allee-variant die
daar toen werd getoond, vond Jan het
mooiste van die Expo. Dit idee is vervolgens voorgelegd aan de ontwerper van
het huidige Floriadepark, om de rijkdom
van het sortiment mee te nemen in deze
Floriade. “Deze allee bevat van alles.
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Naaldbomen, loofbomen, varianten in
kleur, in kroonvorm, rond of piramidaal,”
licht Jan enthousiast toe. “Degene die
honderd van de honderd twintig bomen
in die allee met de correcte Latijnse
benaming weet te benoemen neem ik
mee naar sterrenrestaurant Valuas in
Venlo en dan betaal ik. Lukt dat niet, dan
betaalt de uitdager. Ik heb er al een paar
keer gegeten, zonder te hoeven betalen,”
grijnst Jan me toe. “Deze bomenallee
bevat een grote hoeveelheid zeldzame
bomen (de zz-categorie), van sommige
soorten zijn maar tien exemplaren in
Europa te vinden. Voor het overgrote
deel exoten die van nature voorkomen
in de VS, Europa en Azië.

alles bloeit en in het najaar als de herfstkeuren zich laten zien en nog een keer
tussendoor met klanten. Het hele park
is aangelegd door hoveniers. Het is
eigenlijk een grote showtuin, waar je
kennis kunt delen, geïnspireerd kunt
raken en waar je met je relaties naar toe
kunt gaan. De inrichting van de open
bare ruimte is meer dan alleen groen.
Het is een compacte Floriade van
66 hectare. De Floriade in de Haarlemmermeer was 100 hectare. De Floriade is
een groot aanlegfeest met zeer gevarieerde materialen en soorten groen.”

Niet te missen
Als ik vraag welke zaken een bezoeker
niet mag missen, antwoordt Jan: ”Van
alle productgroepen; bomen, heesters,
rozen, vaste planten, bollen en knollen,
klim- en waterplanten en eenjarige bloemen kan een hovenier geïnspireerd worden. Het staat er allemaal. Een betrokken
hovenier komt minimaal drie keer op de
Floriade; in het voorjaar, in de zomer als
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