Floriade Expo 2022

Er moet nog
veel gebeuren
Grondwerk, plantwerk, spitwerk, maaiwerk. Het vindt allemaal plaats op het
terrein waar over 2,5 jaar Floriade Expo 2022 opengaat. In minder dan duizend
dagen moet er nog veel gebeuren, zo blijkt tijdens een rondgang over het terrein.
De eerste twee landeninzendingen zijn binnen.
Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard

M

inder dan duizend dagen duurt het nog. Dan
opent de zevende editie van de Floriade zijn
poorten. Langs het Weerwater in Almere vinden
op dit moment de voorbereidingen plaats voor
deze internationale tuinbouwtentoonstelling.
Na de Floriade van Venlo kwam het ontwerp van Winy Maas
voor een volgende editie in Almere als beste uit de bus. De
Nederlandse Tuinbouwraad was onder de indruk van het
plan waarbij wonen, werken en tuinbouw met elkaar worden gecombineerd vanuit het thema Growing Green Cities.
Inmiddels is er al veel gebeurd. Zo is het stramien dat Maas
bedacht al aangelegd. Dat stramien voorziet in een groot
aantal vakken van 30 x 50 meter. Daarvan zijn er 26 bestemd
voor elke letter van alfabet. In elke letter komen bomen,
struiken, vaste planten en bloembollen te staan met dezelf-

de letter. Daarbij is uitgegaan van de Latijnse namen van
de gewassen. Zo komen bijvoorbeeld Tilia (linde), Tulipa, Tradescantia en Thuja in eenzelfde plantvak terecht. Het gebied
waar de Floriade wordt aangelegd, is veertig jaar geleden
ingeplant met bomen. Een deel van dat gebied blijft oerbos,
terwijl andere delen een meer open karakter krijgen.
De organisatie hoeft het niet alleen te doen, zo maakt Yoel
Schuller van de organisatie duidelijk tijdens een persbijeenkomst voor de tuinbouwsector. “We hebben als founding
partners de Nederlandse Tuinbouwraad, het ministerie van
LNV, de provincie Flevoland, de gemeente Almere en de
combinatie UWV/Randstad. Die laatste combinatie levert een
werkbedrijf op waar duurzame arbeid centraal staat. Nu al
zijn via dit werkbedrijf vijftig mensen aan het werk, die in
veel gevallen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.”
Ook heeft zich al een samenwerkingspartner gemeld: Aeres
Hogeschool. Dat laat een nieuw gebouw neerzetten op het
Floriadeterrein. Een nieuwe vestiging van deze hogeschool
voor 900 studenten moet voor de opening klaar zijn en is de
start van de Flevo Campus. Voor diezelfde campus gaat de
provincie Flevoland ook een gebouw neerzetten.

‘ENTHOUSIASME GROOT’

In plantvak G staat al een sortiment Gingko aangeplant.
32

Volgens Schuller is het enthousiasme voor deze zevende editie in de regio groot. “We hebben een Floriade Business Club,
waarvan inmiddels 185 bedrijven lid zijn. Daarnaast is er een
groep van zo’n tweehonderd vrijwilligers actief, die nu al
worden ingezet door bijvoorbeeld rondleidingen te geven.”
Terugkerend onderdeel op elke Floriade is een aantal landeninzendingen. Gerekend wordt op 45 inzendingen. Tot
nu toe staat de teller van definitieve toezeggingen op twee.
Qatar, dat volgend jaar de internationale tuinbouwtentoonstelling organiseert, komt naar de Floriade. Ook China heeft
aangegeven mee te gaan doen. Op 11 september heeft de
China Flower Association (CFA) een intentieovereenkomst
getekend tussen de organisatie van Floriade 2022 en deze
tuinbouworganisatie.
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ILLUSTRATIE: FLORIADE

Plattegrond van de Floriade waar in 26 vakken met letters van het alfabet een gevarieerd sortiment bomen, struiken, vaste planten en bloembollen wordt getoond.

De Floriade Expo 20220 van Almere heeft als eerste van de
zeven edities met een nieuw fenomeen te maken: geen bijdrage meer vanuit het collectief. Tot en met de zesde editie
van de Floriade kon via het Productschap Tuinbouw of een
van de voorlopers een beroep worden gedaan op collectief
geld om hiermee een gezamenlijke presentatie te laten aanleggen. Die tijd ligt achter ons, stelt projectmanager Charlotte Mauritz. Zij is verantwoordelijk voor de groente- en
fruitkant van de inzendingen, terwijl haar vader Jan Mauritz
verantwoordelijk is voor de sierteeltinzendingen. Samen
hebben zij de taak om individuele bedrijven of groepen te
stimuleren om in te zenden op de komende Floriade.
Volgens Charlotte Mauritz zijn er genoeg mogelijkheden om
de consument kennis te laten maken met de huidige stand
van zaken in de tuinbouwsector. “We willen bijvoorbeeld
een kas inrichten waar groenten worden geteeld die door
koks worden klaargemaakt en door de bezoekers genuttigd
kunnen worden.”
Waar het in Venlo nog ging om het proeven van kleine
hapjes, denkt Mauritz nu aan een restaurant in de kas. Om
te laten zien op welke manier de glastuinbouw anno 2022
werkt, wordt er ook een kas ingericht waar professioneel
wordt gekweekt. Die zal niet toegankelijk zijn. “Dat kan in
de praktijk ook niet meer. Wie in het Westland een kas wil
bezoeken, moet een witte jas aan, haarnetje op en hoezen
om de schoenen doen. Niemand wil insleep van ziekten en
plagen”, aldus Jan Mauritz.
Voor de buitenteelt wordt in Almere verder gekeken dan de
voedingstuinbouw. “Op deze editie zal ook de aardappelteelt
te zien zijn. Een groep agrarische bedrijven uit de provincie
heeft zich verenigd in FlevoFood en wil zich hier presenteren. Daar horen de aardappels ook bij”, aldus Charlotte
Mauritz. Tijdens Lowlands heeft FlevoFoods al een try-out
gehouden.
Of er al veel bedrijven zijn die hebben aangegeven dat ze
willen meedoen, is lastig aan te geven. “We zijn met veel
partijen in gesprek en het lukt aardig. Verder zijn we bezig

adviesraden per tuinbouwsector in te richten. De Beplantingscommissie is inmiddels operationeel, aan de invulling
van onder meer Flori wordt nog gewerkt. We willen in deze
commissie alleen jonge ondernemers hebben.”
Vanuit de bomensector is al wel de nodige belangstelling, zo
blijkt tijdens een rondwandeling over het terrein in wording. Jan Mauritz wijst op de presentatie van Van der Berk
en van Ebben. “Uit deze sector hebben zich 28 bedrijven of
collectieven gemeld die willen meedoen. De aanplant van
de bomen is in volle gang.” Voor de plantvakken op alfabet
worden sectoren gevraagd om plantmateriaal aan te leveren.
De gemeente Almere neemt de transportkosten voor haar
rekening, aldus Mauritz.

MEEST DUIDELIJK
Waar er bij de deelname vanuit de tuinbouw nog veel onzeker is, is dat bij het initiatief Urban Greeners heel anders,
zo maakt Boj van den Berg duidelijk. Onder Urban Greeners
zijn dertig start-ups actief en dat moet richting 2022 uitgroeien tot honderd bedrijven en bedrijfjes. Deze groep heeft
de beschikking over een schiereiland in het Weerwater, dat
al voor een groot deel is ingericht. Financiële steun komt onder meer van de gemeente Almere en de Triodos Bank. “Urban Greeners wil een broedplaats zijn van activiteiten. We
zijn al volop bezig met testen. Zo zijn er al diverse festivals
georganiseerd voor grote en kleine groepen. Tijdens Floriade
Expo 2022 willen we elke dag een activiteit organiseren. Op
8 juni van dit jaar konden bezoekers mee met de voedselboswachter. We bouwen samen met IVN een buitenklaslokaal
waar scholieren natuurles kunnen krijgen en er komen op
het eiland gebouwen om te wonen en werken.”
De Urban Greeners zijn actief op sociale media. De gemiddelde leeftijd van de bereikte bezoekers is 23. Misschien hebben
de Urban Greeners het tot nu toe wel het beste voor elkaar.
Zij vullen die bijna duizend dagen moeiteloos in met kruiwagens vol ideeën. Neem alleen maar de knakwortel. Zoek
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maar op internet wat dat is.
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