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De Floriade 1982
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C. Tutein Nolthenius
Konsulent voor Riet, Griend en Biezen

Iedere 10 jaar wordt er in Nederland een Internationale Tuinbouwtentoonstelling gehouden onder de gepatenteerde naam
,,Floriade". Kwekers kunnen hier hun produkten tonen, maar
daarnaast is er ook gelegenheid tot eksposeren door alledei andere instanties die annex met de tuinbouw zijn.
Vroeger werd de Floriade op een apart tentoonstellingsterrein
gehouden. Na afloop werd dan alles opgeruimd. Tegenwoordig
heeft men bedacht dat de tentoonstelling aan waarde zou winnen indien de omgeving aangepast en aantrekkelijk zou. zijn.
De kosten voor het maken van eeri mooie omgeving zijnbilzonder hoog. Daarom ging men er toe over om de tentoonstelling
te houden op een terrein wat de bestemming van stadspark zou
krijgen. In 1972 werd de Floriade in Amstelveen in het Amstelpark gerealiseerd. In kort tevoren aangelegde beplanting werden

(zandwinning voor de opgespoten Bijlmer) met omgeving van
I40 ha totaal, leek een zeer geschikte mogelijkheid om een bijna
50 ha grote tentoonstelling te herbergen.
Om in 1982 een behoorlijk volgroeide indruk te krijgen wil
men proberen ongeveer 10 groeijaren te overlruggen. Dit kan
door rijdig mer de struktuurbepalende beplanting te beginnen
en daarbij zeer groot materiaal te gebruiken. Men kreëert zo
tevens war luwte, nodig voor de aanplant van gevoelige gewassen, voor de tentoonstelling. Het ministerie van C.R.M. en de
provincie die anders ook in de kosten van het aan te leggen
regionale park zouden bijdragen, vergoeden veel van de basiskosten. De te verwachten inkomsten van de tentoonstelling
kunnen de ekstra kosten van het gebruik van groot materiaal
opvangen. De totale kosten zullen naar raming, inklusief de

de eksposities geplaatst.
Na veel wikken en wegen is voor ,,Floriade 1982" weer de keus
op Amsterdam gevallen. Ditmaal omdat men de ruinbouwten-

grondaankopen 35 miljoen gulden gaan bedragen.
Aan de voorbereidingen op papier is men al enige jaren bezig.
Vele schetsontwerpen werden gemaakt. Het eerste grondwerk
is uitgevoerd in de winter 1917-1978. Langs de 35 m diepe
Gaasperplas zijn voor de toekomstige oeverrekreatie ondiepe

toonstelling wilde houden in het aan te leggen regionale park
voor o.a. de Bijlmermeer. Aanlegpark en basispatroon voor de
tentoonstelling konden samen onrwikkeld worden, met als bijkomend voordeel dat de infrastrukruur van wegen en metro
ook beide doelen konden dienen.
Immers men moet rekening houden met een aantal bezoekers
van 10 millioen in ongeveer 6 maanden zoals dit eerder het geval was.
De aan de zuidrand van de Bijlmermeer gelegen Gaasperplas

smalle en bredere waterpartiien aangebncht. De vrijkomende
grond is benut voor het aanbrengen van verschillende heuvels.
De pers heeft op vele plaatsen al aandacht aan dit projekt geschonken. Het tijdschrift ,,Populier" wil wat bijzondere, ook
forografische, aandacht schenken aan de populier en wilg die op
ruime schaal en in groot formaat zijn gebruikt.
In het voorjaat van L978 zijn honderden zware en lange bomen

rc
geplant. Sommigen zijn speciaal gekweekt maar velen zijn vra
de bomenbank of uit de stad Amsterdam beschikbaar gekomen
uit dunningen van wegbeplantingen of uit lanen die i.v.m. rekonstrukties toch vroegtijdig opgeruimd moesten worden.
Uiteraard zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen veel populieren en wilgen gebruikt. Deze zijn, als het grote exemplaren
betrof, steeds als lange poten van wel 15 à 20 m lengte in 2 à
3 m diepe, met een speciale grondboor gemaakte, plantgaten
gestoken. De zijtakken werden meest allen geheel weggenomen.
De resultaten van de aanslag zijn bevredigend en er hebben zich
al redelijk nieuwe zijtakken gevormd.
De verwachting is dar ze na 4 groeiseizoenen weer een aantrekkelijke kroon gevormd zullen hebben.
Slechts op die plaatsen waar boven de grondwaterspiegel een
dunne grondlaag voor beworteling aanwezig is, zijn de poten

niet

aangeslagen.

Popilierepoten in het tueede groeiseizoen

In totaal zijn er -r I75 'Robusta's' gebruikt maar ook is er een

laan met zwaar ontwikkelde 'abelen'. -r- 125 Salix alba 'Liempde'
hebben als meterslange poten ook hun plaats gekregen.
De populieren zijn meest in een losse struktuur aan de Z.W.zijde bij de Gaasperplas en de daaraangrenzende waterpartijen

gebruikt. Verder op het terrein zijn er ook lanen met zware

platanen, beuken en iepen geplant. Grote berken en eiken omzomen de perken met vaste planten. Deze bomen zijn uiteraard
allen met een grote kluit verplant en soms is de stam omwikkeld
met jute teneinde de te grote verdamping tegen te gaan. Een
groep moerascypressen is in de afgelopen winterperiode geplant
nadat ze met een bevroren wortelkluit aangevoerd waren.
De hoofdingang van de tentoonstelling komt te liggen bi.i het
eindstation van de metro. Daar is een strakke beplanting deels

in pergolavorm met leilinden, bolacacia's, geschoren haagbeuken
en dergelijke als overgangsstruktuur tussen spoorrails, betonnen
station, Bijlmermeerflats en het park met de meer Engelse land-

Eén jaar na de aanleg noest de griend

al gebakt uorden

schapsstijl.

Op de tentoonstelling zaI veel aandacht besteed worden aan de
'inheemse flora. Zo zal er o.a. duinflora in een kunstmatige duinpan komen en laagveenflora met een verlandingsgradiënt en
riet. Ook zullen er grienden met hun flora te zien zijn. Hiertoe
werden in het voorjaar vafi 1978 de stekken gestoken in een
menging van Salix 'uiatdra', S. 'viminalis' en S. 'alba' om in
1982 een gevarieerd beeld van 2 en 3-jarige hakgrienden op
kleine stoofjes te geven.

Kleine stukjes snijteen met de klonen 'Frans geel' en 'Belgisch
rood', 'bittere wilg' en de 'Duitse dot' zullen tijdens de tentoonstelling een mandenmaket zijn viechttwijg verschaffen.
De grienden zijn het eerste seizoen bijzonder goed gegroeid
zodat er volop ,,pinteen" gesneden kon worden. De afkomende
twijg vond eeo nuttig gebruik o.a. in een in dit voorjaar aan-

T jasker

gelegde boomgaard waar jonge fruitbomen aangebonden konden

itt. tueede groeiseizoen,

worden met de bindteen van ,,eigen terrein".
De rest van de teen is gebruikt voor betuiningen op de Floriade,
voor inboetmateriaal in grienden elders in het land en deels
voor het,,breien" van eendenkorven.
Om een zo nanrurgetrouw mogelijke indruk van de grienden te
krijgen zouden er eigenlijk ook oude knotwilgen langs de greppels moeten staan. Door bijzondere omstandigheden kwamen in
Nieuwegein en Noorden een 30-tal levenskrachtige knorwilgen
ter beschikking, die toch het veld moesten ruimen voor de woningbouw. Deze knoten zijn deels met wortelkluit en deels als
poot uitgeplant. Alle kophout werd afgehakt en de wonden
werden met lacbalsem tegen uitdrogen ingesmeerd. Geen enkele
boom is uitgevallen en zoals uit de foto's blijkt zijn ze goed aan

Knottuilgen als poot geplant bij het begin aan lset haeede groeiseizoen.

de groei gegaan.
Met nog aan te brengen kruidenvegetaties langs de oevers zoals
dotters, pijlkruid, waterviolier e.d. zal men zich in het tentoonstellingsjaar een goed beeld van een griend kunnen maken.

uatermolen me, popilieren en grienden; linhs een knotuilgpoot
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Op de Floriade zullen we verder van allerlei gewassen aantreffen
zoals uiteraard bloembollen, rozen, dahlia's, coniferen en vaste
planten in talloze variëteiten. Echter ook meer naruurlijke vegetaties als heide, varens en dijkflora zullen in hun eigen biotoop
te bewonderen zijn. Voor de rotsruin zijn 500.000 ton rostblokken uit België geïmporteerd. Zien we hoe het terrein er nu bij
ligt (en hopelijk geven de foto's u hiervan een beeld) dan is het
onherkenbaar ten opzichte van nog géén twee jaar geleden toen
de eerste spa nog in de grond moest gaan.
Om alles goed tot zijn recht te laten komen zijn waterpartijen,
niveauverschillen en beplantingen al aangebracht over het grootste deel van het toekomstige tentoonstellingstemein en daardoor
is het een gebied geworden waar het publiek uit de nabijgelegen

De berekening van de waarde van overpootrecht

/

Bijlmermeerflats nu al komt wandelen en zijn hond komt uitlaten. In dit najaar za| het temein echter tot de opening van de
tentoonstelling in april 1982 voor het publiek gesloten moeten
worden teneinde te voorkomen dat kleinere struiken en Planten
beschadigd of in hun geheel meegenomen worden.
Gezien de nu reeds aanwezige belangstelling van het omwonende publiek mag men verwachten dat na afloop van de tentoonstelling het park zeer snel intensief door de bevolking gebruikt
zal worden. Een aantal elementen zoals o.a. het restaurant en de
makkelijk te onderhouden bloemperken zijn dan ook van blijvende aard.

Tegen de opening hopen we U met fotobeelden te laten zien
hoe zich de boombeplanting verder heeft onrwikkeld.

W. E. Meyerink
Doorwerth

Na de artikelen in dit blad over voorpootrechten (- overpootrechten
- plantrechten) (zie ,,Populier" van maart 1978 en
angustus 1979), waafin de historische en juridische aspekten

werden behandeld, zal in dit artikel worden getracht meer inzicht te verschaffen in uitsluitend het Íinanciële aspekt daarvan.
Dikwijls komt het voor, dat na het uitvoeren van kultuurtechnische en civieltechnische werken (ruilverkaveling, wegverbreding, waterbeheersingswerken), de eigenaren van de wegen
(Gemeenten, Vaterschappen, Polderdistrikten), die ook het
onderhoud aan die wegen moeten verrichten, behoefte hebben
aan het afkopen van de bestaande plantrechten. In het verleden
werden daarbij meestal min of meer traditioneel gegtoeide en
geaksepteerde bedragen vergoed, die niet gebaseerd waren oP
enige berekening van de werkelijke waarde en meer een soort
,,smartegeld" betekenden voor het derven van evenruele inkomsten, voortvloeiend uit dat plant- of overpootrecht. Een gangbaar
bedrag was bijvoorbeeld I 1,- per srekkende meter.
Dit bedrag is echter in vele gevallen (veel) te laag, wanneer op
de bereffende grond (meestal wegbermen) de teelt van een
produktieve boomsoort mogelijk is. In andere geval]eo is het
genoemde bedrag te hoog en krijgt'dan indetdaad geheel het
karakter van,,smartegeld".
Dit is n.l. het geval, wanneer de kosten voor plantsoen, Planten,
bemesting en onderhoud, die met ,,rente op rente" moeten worden doorberekend tot het ogenblik van de kup (- oogst), door
een weinig produktieve houtsoort (zoals eik, beuk, linde, enz.)
nimmer meer worden goedgemaakt door de opbrengst aan het
einde van de omloop. In dat geval is de waarde van het plantrecht nihil of zelfs negatief; de rechthebbende zou dan blij moeten zijn, wanneer hem zijn recht wordt ontnomen, wanneer
men tenminste alleen let op de financiële kant van de zaak.
Anders wordt heg zoals reeds gesuggereerd, v/anneer het mogelijk is om een boomsoort als populier te planten, die binnen
afzienbare tijd een hoge opbrengst kan leveren. Ongetwijfeld is
de populier de boom, die de hoogste opbrengst kan leveren.
De waarde van het plantrecht is vooral hoger dan men wellicht
zou verwachten, omdat het zeer bijzondere van het plantrecht
tot uiting komt in het feit, dat de rechthebbende géén eigenaar
is van de grond. Dat betekent, dat hij geen lasten heeft, zoals

waterschaps- of polderlasten, wegbelasting, baatbelasting, grond-

belasting of plaatselijk bestaande andere lasten. Voorts behoeft
hij geen vergoeding voor het gebruik van het produktie-middel,
de grond, te rekenen; de jaadijkse rentelast van de grond vervalt
in de kalkulatie en dat betekent het wegvallen van een zwaÍe
last.

Het volgende belangrijke aspekt van het plantrecht is, dat het
als eeuwigdurend moet worden beschouwd; daarom gaat het dan
ook: om de,,eeuwigdurende opbrengstderving".
Daarmee komen we aan het principiële van deze zaak, n.I. dat
d,e konttante waard,e van toekomstige opbrengsten moet worden
vergoed. Dat betekent, dat het eeuwigdurende vedies aan opbrengsten tàch niet in een zeer spektakulair bedrag tot uiting
komt, aangezien de reeks van toekomstige opbrengsten over een
steeds langere tijd, met rente op rente wordt teruggetekend naar
het huidige moment.
Bij de berekening van de opbrengst van het plantrecht gedurende één periode, de omloop, zijn de volgende faktoren in het spel:

1
2
3
4
5
6
7
8

kosten van het plantmateriaal (de bomen);
kosten voor het planten (maken plantgaten en planten);
kosten voor onkruidbestrijding en bemesting;
kosten voor periodieke snoei;
de eindopbrengst;
een zeker risiko van uitvallers;
de tijd russen aanplant en kap (de omloop);
de rentevoet.
de
de
de
de

deze faktoren zal men wellicht vergeefs zoeken naat de jaaÍlijkse kosten voor beheer of toezicht. In het speciale geval van
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plantrecht mag men echter stellen, dat degene die het plantrecht
bezit de funktie van toezichthouder (beheerder) zelf kan uitoefenen en deze niet behoeft uit te besteden (: betalen).
\Tanneer men aldus van het plantrecht gebruik maakt, zal men
moeten beginnen met de aankoop van het plantmateriaal om dit
vervolgens te planten. De totale kosten stellen we voor door ,,c"
(cultuurkosten), waartoe eenvoudigheidshalve ook de kosten
voor bemesting en onkruidbestrijding worden gerekend.
Daarna zullen de bomen van tiid tot tiid moeten worden gesnoeid enrlof opgesnoeid, als men tenminste van een goede hout-

