VHG-special

Floriade

inspirerend walhalla voor vakmensen

Ivonne Smit,
AdFontes Communicatie
in samenwerking met
BERT GIJSBERTS, JAN MAURITZ
EN PIETER-JAN DE WINTER

De Floriade vindt van 5 april tot en met 7 oktober plaats in
Venlo, en promoot de hele groene branche. Je kunt je afvragen
wat een individuele Nederlandse boomverzorger heeft aan deze
tuinbouwtentoonstelling. Antwoorden genoeg!

P

Pieter-Jan de Winter is bestuurslid van het
HIC, de Vakgroep Boomverzorging en de
Stuurgroep Floriade. Vanuit zijn bedrijf was
hij ook betrokken bij de aanplant van de Bomen
allee. ‘Wat mij betreft zijn het juist de boomkwekers en boomverzorgers van wie hun werk nadrukkelijk op de Floriade te zien is.’ Bert Gijsberts,
voorzitter Branchevereniging VHG en bestuurder
bij Productschap Tuinbouw en Nationale Tuinbouwraad, beaamt dit volmondig. ‘Zelfs als je de
paviljoenen wegdenkt: overal staan bomen!’ Jan P.
Mauritz is dendroloog, sortimentsdeskundige en
unitmanager bomen & beplanting bij een groen
consultancybedrijf. Hij zocht vanuit zijn specialisme persoonlijk alle bomen en veel andere planten
uit. Voor vakmensen is de Floriade een walhalla,
aldus Mauritz. Wat hem betreft moeten ze meerdere malen komen om de beplantingen in de
seizoenen te zien.

Uitdaging
Je kunt je op de Floriade laten inspireren door
maatschappijbrede ontwikkelingen rond de
groene omgeving, door nieuwe beplantingskeuzes en technieken. Er staan bijvoorbeeld alleen al
acht cultuurvariëteiten van Robinia pseudoacacia.
De uiteindelijke selectie van de boomsoorten en
variëteiten werd gemaakt op basis van onder meer
de volgende criteria: algemeen uiterlijk, zeldzaamheid, blad- en kroonvorm, blad- en bloemkleur en
bloeiwijze. De meeste bomen zijn gekweekt in
Nederland; daarnaast komen er bomen uit Duitsland, België, Italië en Frankrijk.
De diversiteit van de Bomenallee op de Floriade zal
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boomverzorgers de nodige hoofdbrekens bezorgen.
De Winter daagt je uit: ‘Ga maar eens na welke
soorten er staan. Neem je relaties mee. Misschien
kun je je opdrachtgever laten zien dat er meer
te koop is dan de gemiddelde wilg of berk.’ Hoe
bijzonder ook, de bomen zijn wel degelijk verkrijgbaar op de markt. ‘Je moet dan wel weten wat je
zoekt en je moet goed zoeken’, aldus Mauritz. Hij
werkt aan een bomenregister, dat te zijner tijd
zowel digitaal als op papier zal verschijnen.
De Winter: ‘Ik vind dat boomverzorgers trotser
mogen zijn op hun werk. Dat realiseer ik me weer
als ik de Floriade zie. Je bent bezig met een individuele boom of een bomenrij. Maar intussen vormt
deze wel de structuur van de inrichting, de basis
van het ontwerp!’ De bomen zijn des te indrukwekkender vanwege hun formaat. Daar waar Floriade
Zoetermeer en Haarlemmermeer een plantmaat
hanteerden van 16/18 of 18/20, is in Venlo 30/35
heel gebruikelijk. De Cedrus libani subsp. atlantica
bijvoorbeeld meet intussen zeven tot acht meter.

Bodemscan
De organisatie van Floriade 2012 nam voor het
eerst de bestaande situatie als uitgangspunt.
Voorheen was het terrein in gebruik als landbouwgrond; er stond bijvoorbeeld maïs. Een scan moest
de plaatselijke bodemeigenschappen aantonen.
Denk aan humus, pH, korrelgrootte, organische
stof en opdrachtigheid. De aanpak verschilde
daarmee met die bij de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer. Mauritz: ‘Daar ging Quercus palustris
de oude zeeklei in. Met een pH-waarde van meer
dan 8 was deze bodem totaal ongeschikt voor de
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moeraseik, die vraagt om een pH-waarde van minder dan 6.’ De uitslagen van de bodemscan zijn
gebruikt voor het bemestings- en beplantingsplan.
Elk van de vijf landschappen op de Floriade heeft
aldus een andere beplanting gekregen. Zo werd
een deelterrein geschikt gemaakt voor Robinia’s,
die vragen om 3,8% tot 4,0% organischestofgehalte.

Grote groene etalage
De twee presentaties van de Branchevereniging
VHG zetten in op de beleving van de woon- en
werkomgeving: wat als er geen groen zou zijn? Met
takelsystemen wordt het verschil gedemonstreerd.
Een schokeffect is het gevolg. De Winter heeft
hoge verwachtingen van de toegepaste technieken
en foefjes, die hun uitwerking op de bezoekers
niet zullen missen.
Gijsberts: ‘De Floriade benadert het groen vanuit
economie, wetenschap, technologie en maatschappelijke meerwaarde.’ Als zodanig is de Floriade
van groot belang voor de toekomst van de hele
branche. Beslissers, dus ook opdrachtgevers van
boomkwekers en boomverzorgers, zijn gevoelig
voor argumenten rond temperatuurreductie,
schaduwwerking, fijnstofopname, verblijfskwaliteit, belevingswaarde en dergelijke.
De voorzitter van de Branchevereniging VHG is
een warm voorstander van ketendenken. Boomverzorgers willen en moeten hun relaties ervan
overtuigen, dat ze meer leveren dan de kundige
verzorging van een boom. Ze vormen een vitale
schakel in een keten die uiteindelijk leidt tot meer
welzijn en een betere gezondheid voor burgers,
en tot financiële besparingen voor overheden en

andere organisaties. Die boodschap kun je alleen
vanuit gezamenlijkheid overtuigend brengen,
aldus Gijsberts. En waar kan dit beter dan in die
grote groene etalage die Floriade heet?
Natuurlijke bondgenoten van boomverzorgers zijn
de boomkwekers en burgers. Politiek en bedrijfsleven mogen het soms laten afweten, de man in de
straat wil een groene speelplek voor zijn kinderen.
En hij is bereid in actie te komen tegen kapplannen. Gijsberts: ‘Die betrokkenheid is enorm en
moeten we zien te verzilveren. Wat mij betreft
lonen twee bezoeken aan de Floriade meer dan
evenzoveel dagen werken voor je klant tegen een
slechte prijs.’

Tips voor bezoek aan de Floriade
• Bomen langs allee op naam brengen
•	Relaties meenemen en inspiratie bieden!
•	Toepassingen en technieken leren kennen
• Paviljoens VHG en HIC beleven
•	Vak- en branchegenoten ontmoeten
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