Uitdagende plantenpuzzel
op Floriade
Wie over twee jaar de Floriade in Almere
bezoekt, wandelt door de plantenwereld
op alfabet. De gezamenlijke sierteelt
presenteert daarin duizenden soorten
bomen, struiken, vaste planten,
bloembollen en eenjarigen. Onlangs werd
gestart met de vasteplantenbeplanting.
Jacqueline van der Kloet en Niek Roozen
legden de puzzel op alfabet.
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V

oor de ingang van het hoofdkantoor van de Floriade 2022 in Almere ligt vak 30. Het is een van de
192 kavels dat onderdeel is van het masterplan dat
acht jaar geleden werd gepresenteerd door Winy
Maas. Hij liet zich inspireren door het alfabet en ontwierp
samen met de gemeente Almere een plan waarbij de Nederlandse sierteelt de ruimte kreeg om alle producten die de
diverse sectoren uit de sierteelt voeren te presenteren. Vak
30 is onderdeel van de letter A.
De bomensector omarmde het plan al snel. Zo’n honderd
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bedrijven zochten de bomen bij elkaar, van Acer tot Zelkova. Daarvan zijn er inmiddels zo’n 1.500 geplant. Een deel
wacht nog in een depot, totdat de infrastructurele werken
zijn afgerond.
Voor de invulling van alle plantvakken met vaste planten hebben Christiaan Pfeiffer van de gemeente Almere en het bureau
Niek Roozen Landscape in samenwerking met tuinarchitect
tuinarchitect Jacqueline van der Kloet het plan gemaakt. Geen
gemakkelijke klus, aldus Van der Kloet. “In het begin dachten
we ‘Waar zijn we aan begonnen?’, maar gaandeweg werd het
steeds leuker om de puzzel te maken. Dit is wel een van de
meest gecompliceerde opdrachten die we ooit hebben gehad.
Voor alle 192 vakken hebben wij een ontwerp gemaakt.”
Ze moesten daarbij met een flink aantal aspecten rekening
houden, 24 om precies te zijn. Zo moet van elke vaste plant
duidelijk zijn welke kwaliteiten er bij horen. Dit betreft bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid voor bijen en vlinders. “Niet eerder
is er met zoveel aspecten rekening gehouden bij het ontwerpen
van een Floriade”, vult Niek Roozen aan. Hij is met Christiaan
Pfeiffer en Jaap Smit verantwoordelijk voor de groenstructuur
van de Floriade, waaronder deze gemeenschappelijke sierteeltinzending. “We kijken ook naar de grondsoort en de standplaats. Kan een plant die wij uitkiezen daar wel groeien?”

BANEN EN STROKEN
Elk vak heeft een tweeledige structuur. Langs de noord- en
zuidkant staat telkens één soort van een siergewas aangeplant, terwijl langs de oost- en westkant stroken zijn
aangelegd met een scala aan vaste planten, bloembollen en
eenjarigen. “Je kunt het vergelijken met een barcode. Zo ziet
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Jacqueline van der Kloet en Niek Roozen overleggen over de invulling van een van de 192 plantvakken.

het er op de tekening ook uit. Elk vak heeft weer zijn eigen
barcode, omdat in elk vak de beplanting weer anders is”,
aldus Van der Kloet.
“Alle bomen zijn exact op alfabet geplant, dus niet alleen alle
beginletters bij elkaar, maar we hebben ook gekeken naar
de soortnaam en de variëteit. En die staan ook op alfabet. De
onderbeplanting daarentegen, waaronder de vaste planten, worden alleen binnen de beginletter geplant. Daarbij
hebben we ook sterk gelet op de expositiekwaliteit van het
plan. Je wilt een mooie spreiding in bloei hebben en planten
gebruiken die voor of na de bloei ook hun functie hebben.
Daardoor is het uiteindelijke concept voor het overgrote
deel uitgevoerd en is het principe van het alfabet overeind
gebleven.”

met een app waarmee een QR-code gescand kan worden.
Daardoor komt de gebruiker van de app bij de leverancier en
is alle informatie over de desbetreffende boom te vinden.”

SPANNEND
Komt alles op tijd af? Die vraag houdt Roozen en Van der Kloet
zeker bezig. “We zitten met ons plantwerk vaak achteraan de
hele ontwikkeling van het gebied. Eerst komt de infrastructuur
met grondverzet aan bod, pas daarna kunnen we gaan planten.
Daar zit een zekere spanning in en eerlijk gezegd is er niet veel
speelruimte meer. Maar het komt goed.”

VERDER INVULLEN
Eind juni is gestart met het aanplanten van de vaste planten.
Omdat de Floriade in de 192 vakken een beeld van de hele
sierteelt wil laten zien, komen er ook nog bollen en eenjarigen bij. Die worden later geplant. Roozen en Van der Kloet
hopen op een royale bijdrage vanuit alle sectoren. Perennial
Power, dat dertig deelnemers heeft, stelde een bedrag van
20.000 euro beschikbaar, waarmee de start gemaakt kon
worden. Rondom het hoofdkantoor kunnen daarmee 14.000
planten worden geplant. In totaal zijn er naar schatting
250.000 vaste planten nodig.
Het is de bedoeling dat de sierteeltproducten die voor Floriade 2022 worden aangeplant, ook na sluiting van de tentoonstelling hun functie behouden. Roozen: “De gemeente Almere is al bezig om een website te ontwikkelen, waarop elke
boom te vinden is. Deze website wordt mogelijk aangevuld

Growing Green Cities rode draad
Het centrale thema voor Floriade 2022 is Growing Green Cities.
Het gebied waar de wereldtuinbouwtentoonstelling wordt aangelegd, is een woonwijk in wording. De infrastructuur van het
gebied is zodanig dat na sluiting van de Floriade er een woonwijk wordt gebouwd. Enkele gebouwen zijn al voor de opening klaar, waaronder een vestiging van Aeres Hogeschool en
het Food Forum, het paviljoen van de provincie Flevoland.
Growing Green Cities gaat uit van een combinatie van gebouwen
en groen. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied. In steden wordt het warmer dan buiten de stad. Door het toepassen van groen neemt de leefbaar17 juli 2020
heid van de stad sterk toe en gaat de temperatuur juist omlaag.
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