FLORIADE EXPO 2022

The Green House biedt
sector wereldpodium
De bezoeker van Floriade Expo 2022 kan er niet omheen: The
Green House. Direct na de entree staat rechts een 170 meter
lange kas, waar in vijf afdelingen de sierteelt- en voedselwereld
elkaar ontmoeten. Daar zullen ook tijdelijke tentoonstellingen
plaatsvinden van tal van siergewassen. Ook voor de
bolbloemensector een uitgelezen kans om zich te presenteren.
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onsument en producent ontmoeten elkaar op Floriade Expo
2022 in Almere, die 14 april 2022
begint. In 180 dagen kunnen de
sierteeltsector en de voedingstuinbouw
zich van hun beste kant laten zien. Het
thema Growing Green Cities leent zich er
uitstekend voor. Immers, inmiddels leeft
meer dan de helft van de wereldbevolking
in stedelijk gebied. Tegelijkertijd staat
gezonde voeding in de belangstelling en
hebben mensen behoefte aan bloemen en
groen. Nederland speelt een belangrijke
rol in die wereld. Tijdens de zevende wereldtuinbouwtentoonstelling krijgt de bezoeker veel mee over deze onderwerpen.
Niet alleen buiten, maar ook binnen. The
Green House is hierbij van groot belang.

HARD WERKEN
Ze zijn er al een tijdje aardig druk mee:
Albert Haasnoot vanuit Royal FloraHolland
en Nico van Ruiten vanuit Glastuinbouw
Nederland. Zij vormen samen met Maurice
Wubben (Groente en Fruithuis), Jan Willem
Griep (Floriade BV) en George Franke (Nederlandse Tuinbouwraad) het tuinbouwteam.
Daarnaast is Van Ruiten voorzitter geworden van het bouwteam. De kas moet voor 1
april klaar zijn. “We zetten alles op alles om
deze kas, die is geïnspireerd op het Crystal
Palace in Londen, tijdig af te krijgen.”
Samen besteden ze per week minstens
drie dagen aan het invullen van The Green
House. Deze 170 meter lange kas komt
direct na de ingang van het terrein aan de
rechterkant te staan en bestaat uit vijf on22

derdelen: de ontvangst, High Tech Greenhouse, een Belevingskas, een Technology
Innovation Centre en een Kasrestaurant.
“Het High Tech Greenhouse is niet te
bezoeken, maar de bezoeker kan wel van
opzij en van bovenaf alles zien en krijgt
zo een indruk van de techniek die komt
kijken bij het kweken van groenten en
bloemen in een kas. Deze kas is helemaal
circulair en laat de nieuwste ontwikkelingen zien van de tuinbouw, zoals vertical
farming, robots, drones en nieuwe soorten
glas, maar ook de biologische gewasbescherming en drijvende kassen”, aldus Van
Ruinten.

WOW-EFFECT
De helft van de 1 hectare grote kas is
gereserveerd voor wisseltentoonstellingen.
Daarbij zal in 180 dagen tijd een scala aan
siergewassen aan de bezoekers worden
geshowd in verrassende arrangementen.
Onlangs is Heleen Valstar aangetrokken
als hoofdarrangeur. Voor de invulling van
de kas is een kalender gemaakt. “We willen in die periode zoveel mogelijk verschillende gewassen laten zien. We kijken naar
feestdagen, zoals Pasen en Moederdag,
maar ook naar specifieke weken waarmee
iets met bloemen te doen valt. Een deel
van de invulling is al klaar, omdat we
een aantal shows kunnen combineren
met ledenbijeenkomsten van FloraHolland rond een gewasgroep. Daar zijn ook
al toezeggingen binnen, bijvoorbeeld
van de orchideeën. We werken hier ook
samen met Keukenhof door de show af te
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Nico van Ruiten (l) en Albert Haasnoot vinden het thema van Floriade Expo 2022 uitstekend. “Het vergroenen van steden is urgenter en relevanter dan ooit.”

stemmen op hun programma. Voorjaarsbloeiende bolgewassen zullen ook deze
Floriade de aftrap geven van het showprogramma. Wat de tulp betreft hebben we al
contact gehad met Arjan Smit van Tulpen
Promotie Nederland”, aldus Haasnoot.
In dezelfde ruimte als waar de wisseltentoonstellingen plaatsvinden, komen
grote objecten te staan, die door inzenders
geadopteerd kunnen worden voor een
bepaalde periode. Het gaat hier bĳvoorbeeld om een hart, een boog of een stoel.
Voorstelbaar is dat een groep rozentelers
het hart van een of meer kleuren rozen
voorziet. “Voor show- en vaste objecten
geldt dat het echt indruk moet maken op
de bezoeker. Het moet wel ‘Wow!’ zĳn.”

ANDERS KEUREN
Wezenlĳk verschil met alle voorgaande
Floriades is dat er geen keuringen meer
worden georganiseerd door de voormalige
Vaste Keurings Commissie. Die bestaat niet
meer. Per gewasgroep gaan we na in hoeverre er belangstelling is om een competitie te hebben. “Veel ondernemers vinden
het niet meer van deze tĳd om dat door
een vakjury te laten doen. Waar we zelf
aan denken, is om wel een beoordeling te
laten uitvoeren, maar dan door mensen die
wat verder van de productie afstaan, zoals
inkopers of bloemist-winkeliers. Maar het
is ook denkbaar dat op een show bezoekers
hun favoriet mogen aanwĳzen. Binnen de
adviesraden zĳn we daar volop over aan
het nadenken”, aldus Haasnoot.
Tot eind oktober kunnen bedrĳven

aangeven of ze willen meedoen. “Begin
november gaan we kĳken wat de oogst is”,
aldus Haasnoot. “Met Heleen Valstar gaan
we dan kĳken wat er al is en waar we nog
behoefte aan hebben. Er zĳn tal van mogelĳkheden om mee te doen, zoals door
producten in te zenden voor in de stands,
belevingswanden, selfiewanden, woonkamers, workshops en permanente of vaste
arrangementen.”

TOPTHEMA
De tĳdelĳke tentoonstellingen leveren
een flinke bĳdrage aan het thema van
Floriade Expo 2022: Growing Green Cities.
Leefbaarheid van stedelĳke gebieden kan
alleen maar worden verbeterd door te investeren in sierteeltproducten en bloemen
en planten maken daar een belangrĳk
onderdeel van uit. Om die reden is een
deel van het Kascomplex ingericht met
een permanente presentatie van bloemen
en planten in woonkamers. Lifestyle speelt
hier een belangrĳke rol.
Tĳdens de opening krĳgen bezoekers
informatie over hoe zĳ hun leefomgeving in en buiten het huis groener en
gezonder kunnen maken. Haasnoot en
Van Ruiten vinden het thema uitstekend.
“Het vergroenen van steden is urgenter
en relevanter dan ooit”, aldus Haasnoot.
“Steden warmen op, er valt meer neerslag
die snel weg moet, en daarin speelt groen
een essentiële rol. Deze Floriade zal dat
niet in één keer kunnen veranderen, maar
wel aan bezoekers het besef meegeven dat
het nodig is, en dat het ook kan.”

Showen?
Meldt u aan
Bedrijven of telersgroeperingen
uit de bolbloemensector die willen
meedoen aan een of meer binnenshows, kunnen tot 31 oktober 2021
reageren. Zij kunnen hun gewas of
gewassen doorgeven aan Heleen
Valstar door een e-mail te sturen
aan heleen@valstar.nl of te bellen
met (0174) 623 277. Deelname aan
de show is kosteloos.
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