Tentoonstelling

AV
B

De zevende editie van de
Floriade staat helemaal in
het teken van de Groene
Stad. Het zal een overzicht
geven van wat de ‘Groene
Stad’ kan betekenen voor
een stedelijke omgeving.
Vlaanderen zou hier veel
kunnen leren over hoe
langetermijnplanning een
goede ruimtelijke ordening
ten goede kan komen.
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Floriade 2022
in speelse alfabetische (wan)orde

Pieter Van Oost, Secretaris AVBS
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Begin april bezochten alle leden van
AIPH de site van Floriade 2022 te
Almere in Nederland. Eerdere edities
van de Floriade gingen door in Rotterdam, Amsterdam, Zoetemeer, Haarlemmermeer en Venlo.

Torenhoge ambities
Alhoewel het park er momenteel nog
uitziet als één grote bouwwerf van
64 hectare groot, zullen hier in 2022
naar verwachting 2 miljoen bezoekers
zich vergapen aan het mooiste groen.
Een extra uitdaging voor onze Noorderburen ligt erin dat de stad Almere
zich vier meter beneden het zeeniveau bevindt. Vier jaar zal er nodig
zijn om de Floriade 2022 op te bouwen. Vanaf het voorjaar 2022 is Almere zes maanden lang te bezoeken.
Het wil bezoekers niet alleen informeren, maar vooral ook inspireren
om groener en gezonder te leven. Met
het concept van de Groene Stad wil
men extra aandacht voor groen, voed-
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Floriade 2022 in opbouw door nu al de juiste bomen aan te planten in het
arboretum volgens alfabet.

sel, gezondheid en duurzame energie.
Parken, tuinen en openbaar groen
maken steden aantrekkelijker om in
te wonen. Oplossingen voor voedselproductie en –veiligheid zijn nodig om
voor iedereen voldoende, betaalbaar
en gezond voedsel beschikbaar te
hebben. Groen in de stad draagt bij
aan een gezonde leefomgeving, maar
ook aan de fysieke en mentale vitaliteit van inwoners.

Unieke bomen en
plantenverzameling
Het Groene Stad Arboretum vormt de
groenstructuur van de expo in 2022
en van de stadswijk die daarna op het
Floriadeterrein verrijst. Het is een
alfabetisch geordende bomen- en
plantenbibliotheek waar je straks
letterlijk doorheen kunt lopen. Wat dit
arboretum uniek maakt, is dat alle
bomen en planten een wezenlijke
bijdrage leveren aan een gezonde
groene stad, passend bij de vier sub-

thema’s van de Floriade. Op zo’n
manier is nog nooit eerder een arboretum samengesteld. In het arboretum vind je straks bijvoorbeeld bomen
die de temperatuur in de stad kunnen
verlagen. Of bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door fijn stof
uit de lucht te filteren. Maar ook
planten die een bijdrage leveren aan
de biodiversiteit krijgen een plekje.
Denk aan heesters die vruchten
dragen, of bomen die goede nestelplekken bieden.

De bril van de landschapsarchitect
Niek Roozen werkt als landschapsarchitect mee aan de ontwikkeling van
het Floriadeplan 2022. Door zijn
duiding kregen we meer inzichten in
de uitgangspunten van de Floriade
2022. Een bestaand bos van 40 jaar
oud, werd als uitgangsbasis gebruikt.
Alle goede bomen werden in kaart
gebracht en behouden. Daar kon dus
geen verharding of constructie komen.

Geef bomen de ruimte
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In het najaar van 2018 zijn al heel wat
grote exemplaren van de 1.700 bomen
geplant. Al deze bomen werden
geschonken door Nederlandse boomtelers. Enkel op die manier kunnen ze
tegen 2022 in optimale conditie staan
om te tonen tijdens de expo, in combinatie met al het ander groen. Landschapsarchitect Niek Roozen heeft
ook voldoende aandacht voor de
onderbeplanting, met heel veel vaste
planten - natuurlijk ook geordend
volgens het alfabet - en verticaal
groen. Het is de ambitie om 75% van
wat er gebouwd wordt, achteraf ook
nuttig te kunnen blijven gebruiken. De
mensen die daar een stuk groen of
gebouw zullen kopen, moeten zich
engageren om het groen te onderhouden. Er is voorzien in een fonds voor
parkmanagement, dat gefinancierd
zal worden uit diverse hoeken.

Een levende brug moet binnen drie jaar sterk genoeg zijn om 2 miljoen
bezoekers te kunnen ontvangen in Almere

1.500m². In deze blokken wordt er
rondom een strook voorzien van vier
meter voor de aanplanting van het
arboretum. Door de aanplanting
alfabetisch te doen, wat absoluut
uniek is en voor een heuse uitdaging
zorgt, zal in de ene plantrichting alles
heel erg ordentelijk en gestructureerd
lijken. In de andere richting zal het
speelser en meer natuurlijk ogen.

Momenteel is het nog onduidelijk of
België of Vlaanderen zal deelnemen
aan Floriade 2022. AVBS werd wel al
gecontacteerd door de Vlaamse
Regering, en heeft natuurlijk te kennen gegeven dat de sector daar aanwezig moet zijn. Het is wachten tot na
de verkiezingen van mei 2019 vooraleer hier een beslissing in valt. n
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In het bestaande bos plant men ook
nog 1 miljoen hyacinten die de bezoekers in het voorjaar moeten verrassen. Rondom de site van 800 bij 800
meter loopt een aan te leggen boulevard die zal ingericht worden als een
bloemenborder voor vlinders en bijen.
Naast de meer natuurlijke ruimte die
er al was, worden 192 rechthoekige
blokken ingericht van ongeveer
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