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‘Floriade kan niet
winstgevend zijn’
Onlangs besloot de gemeenteraad
van Almere dat Floriade Expo 2022
kan doorgaan. Ondanks de mogelijke
gevolgen van corona en de kosten die
met de wereldtuinbouwtentoonstelling
zijn gemoeid, ziet de gemeente vooral
kansen voor Almere. Hoe staat het nu met
de voorbereidingen? En is er in deze tijd
voldoende belangstelling voor deelname?
Greenity ging in gesprek met Floriadedirecteur Pieter Cloo.

Pieter Cloo
DIRECTEUR FLORIADE
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vindt sinds 1960 eenmaal per tien
jaar plaats ergens in Nederland. De volgende editie is in Almere, van 14 april
tot en met 9 oktober 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’. Nu al kunnen
belangstellenden een indruk krijgen van het park via de Floriade Preview. Sinds
april 2020 is Pieter Cloo aangesteld als directeur van Floriade. Zijn wortels liggen
in Friesland, waar zijn grootouders een veehouderij hadden. Cloo gaf leiding in
private organisaties en was topambtenaar bij diverse ministeries. Tegenwoordig is hij vooral actief in ad interim-rollen en als crisismanager.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Hoe raakte u betrokken bij Floriade Expo 2022?

Wat vindt men er dan zoal van?

“Ik ken de landbouwsector vanuit mijn beroepsverleden,
woon tegen het Westland aan en ik kom uit een veehouderijfamilie in Friesland. Dus de verbinding met de sector was
er al. In 2018 werd ik gevraagd om mee te kijken met de organisatie van Floriade. Er moest uiteraard nog veel gebeuren
in de aanloop naar 2022. Ik was bezig met een analyse toen
een van de directeuren uitviel. Mij werd gevraagd deze rol
waar te nemen. Mijn plan was om nog maar drie dagen per
week te gaan werken, maar dat is mislukt.”

“In de beleving van inwoners werd er vooral veel geld in Floriade gepompt, maar zagen ze niet waar het bleef. Wij zijn ‘het
best bewaarde geheim van Almere’. Mede daarom hebben we
op 3 juli het Preview Centre geopend zodat mensen een beeld
kunnen krijgen van wat we hier aan het doen zijn. Ze kunnen
een toer doen met een treintje, een rondleiding krijgen, paviljoens zien en de expositie bekijken. Intussen hebben we al
vijfduizend bezoekers ontvangen en de reacties zijn enthousiast en positief. Daardoor is de sfeer in positieve zin veranderd.
We sluiten het Preview Centre van 1 november tot 1 april
2021. Daarna zal er natuurlijk nog meer te zien zijn.”

Elke tien jaar is er een Floriade, toch zijn ze allemaal
anders. Wat is specifiek voor Almere?
“Vooral de ligging. Meestal ligt de Floriade in het buitengebied, dit terrein ligt midden in Almere. Op het terrein wordt
ook de nieuwe stadswijk Hortus voor Almere gebouwd. We
doen de gebiedsontwikkeling samen met de gemeente, de
projectontwikkelaar en de bouwer. Dat geeft een andere
dynamiek. Zo zijn wij al bezig met het aanplanten van vaste
planten terwijl de wijk er nog niet staat. Winy Maas heeft
een prachtig plan gemaakt voor het arboretum, maar de
infrastructuur daaromheen is lastig voor het bouwverkeer.
Omdat die werelden nogal uit elkaar liggen, schuurt dat
soms. Dat vraagt om creatieve oplossingen, zelfs vervoer
van materiaal door de lucht wordt overwogen. De ligging,
zo midden in Almere, maakt ook dat iedereen er iets van
vindt.”

Er is ook vaak kritiek te horen op de financiën, Floriade
kost altijd meer geld dan het evenement oplevert.
“Dat is logisch, een evenement op 60 hectare dat slechts zes
maanden duurt kan niet winstgevend zijn. Voor Almere is
dat ook niet het doel. Gemeente en provincie willen de stad
Almere en de regio Flevoland op een hoger plan brengen.
Dat zie je terug in alle investeringen die worden gedaan. De
infrastructuur van de A6 wordt aangepast, het treinstation
wordt voor 60 miljoen euro opgeknapt, er komt een groene
stadswijk, een hogeschool, een zorggebouw, innovatieve
bedrijven vestigen zich hier. Dat zou zonder de Floriade
waarschijnlijk allemaal niet gebeurd zijn op dit moment. Die
investeringen werken na Floriade door, jaren later ijlt het
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Toch hangt aan Floriade het beeld van ‘verliesmakend
evenement’. Stoort u dat niet?
“Zeker niet. Ik hoop zelfs dat we net verlies maken. Dat
houdt ons allemaal scherp om binnen de afgesproken
financiële kaders te blijven. Iedereen is zich zeer bewust van
de beperkingen aan het budget, we denken goed na over
investeringen en gaan bewust om met tijd en geld.”

Heeft corona nog effect gehad op de voortgang van de
bouw?
“Nee, we hebben in Nederland namelijk geen bouwstop gehad. Inmiddels is gestart met de bouw van het zorggebouw,
het gebouw van Aeres Hogeschool Almere, waar negenhonderd studenten een plek krijgen, en het paviljoen Food
Forum van de provincie zal begin 2021 gereed zijn. Deze
dagen verwachten we ook goedkeuring van de gemeente om
de kabelbaan te bouwen; die wordt dan volgend jaar zomer
in gebruik genomen.”

Is corona een belemmering voor inzenders?
“Bepaald niet. De afgelopen periode is het aantal internationale inzenders gestegen van 29 naar 38. Voor inzendingen
uit eigen land staat de teller nu boven de 200 en we verwachten dat dit zal oplopen tot ruim 400. We hebben stevig
ingezet op communicatie met inzenders en dat betaalt zich
terug. Er is vooral veel belangstelling voor business-to-business contacten op Floriade, daar ziet men kansen. Corona
heeft wel effect op de inkomsten via sponsoring en bijdragen
van derden. Bedrijven en potentiële partners die worden
geraakt door de gevolgen van corona, schuiven hun besluit
om in te stappen vooruit naar 2021. Aan de andere kant is
er juist meer belangstelling voor sponsoring vanuit de retail,
bouwmarkten en tuincentra, die nu goede zaken doen. Door
interessante pakketten aan te bieden, hopen we alsnog veel
partijen te interesseren.”

Zal corona effect hebben op het bezoekersaantal?
“Sowieso komt zo’n 72 procent van de bezoekers aan Floriade uit Nederland. Internationale bezoekers komen vooral uit
de ons omringende landen, en die mensen komen met het
OV, de touringcar en de auto. Wij denken dan ook dat het
effect zal meevallen. Het Floriade-terrein beslaat 60 hectare,
waardoor het publiek zich goed kan verspreiden. Bovendien
speelt het zich met name buiten af. Voor alles wat zich binnen afspeelt, kunnen we met tijdslots werken, daar denken
we nu al over na.”

Hoe gaat het met de aanplant van het terrein?
“De meeste bomen zijn al geplant en we zijn nu bezig om
200.000 vaste planten in de grond te krijgen. Volgend jaar
planten we verwilderingsbollen en tulpen, in totaal gaat het
om miljoenen bollen. Dit doen we natuurlijk samen met de
sector. We nodigen kwekers van harte uit deel te nemen aan
deze Floriade. Ook aan de buitenranden van het terrein werken we met bloembollen. Op de taluds langs de A6 komen
zes ‘schilderijen’ met bloembollen, onder andere ontworpen
door Jacqueline van der Kloet, ontwerpers van Buro Mien
Ruys en een aantal jonge ontwerpers.”
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‘De investeringen werken
ook na Floriade nog
door, jaren later ijlt het
effect ervan nog na’

Het thema van Floriade, ‘Growing Green Cities’, lijkt
relevanter dan ooit. Merken jullie dat?
“Absoluut, de motivatie om deel te nemen is alleen maar
groter geworden. Wij hebben nu al 38 internationale
inzenders terwijl dat er in Venlo 31 waren, en de opening
is pas over anderhalf jaar. Ook de belangstelling van het
publiek is specifieker, dat merken we in het Preview Centre.
Dat een plant of boom ‘mooi’ is, is niet meer voldoende.
Bezoekers willen ook weten op welke manier de tuinbouw
bijdraagt aan duurzaamheid. Mensen zijn nieuwsgierig naar
het verhaal bij het product. Dat geven we dan ook mee aan
onze inzenders. Prachtig als je een mooi paviljoen neerzet,
maar de inhoud van je inzending is minstens zo belangrijk.
Daarmee geef je er meer lading aan.”

De organisatie van zo’n groot event gaat natuurlijk niet
zonder horten of stoten…
“Natuurlijk gaan er ook dingen mis. Zo kon het bootje dat
de mensen voor de opening naar het Preview Center moest
brengen niet door de dam heen die de bouwer daar had aangelegd voor de aanvoer van materialen. Moest er ’s nachts
nog een doorgang worden uitgebaggerd. Dat zijn spannende
momenten, maar die maken het ook leuk.”
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