Floriade Expo 2022

Voorjaarskleuren
geplant
Bloembollen zijn traditioneel de kleurbrengers als de Floriade
begint. Op Floriade Expo 2022 in Almere is dat niet anders.
Deze maand gaan tienduizenden bollen de grond in om de
eerste bezoekers het echte voorjaarsgevoel te geven. Waar je
ook kijkt, is of wordt geplant.
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Z

onder bloembollen geen Floriade.
En dus is het begin november
spitsuur op het hele terrein van
Floriade Expo 2022 in Almere. Op
de ene plek is iemand bezig de forse bollen
van Fritillaria persica ‘Ivory Bells’ te planten tussen de Fragaria, op een andere plek
liggen in de berm de bollen van Muscari en
Camassia klaar om de kleur blauw volgend

jaar te accentueren en in het Ecodistrict is
net een schoolklas van de Katholieke Basisschool De Loofhut uit Almere klaar met
het planten van een paar duizend tulpen.

HEEL KARWEI
Ten opzichte van alle voorgaande edities
van de Floriade is deze echt anders, benadrukt Frans Roozen, die door de KAVB

is gevraagd om de bloembolleninzending
namens de bloembollensector te regelen.
“Er is geen collectief geld meer, en dus
ben ik maar gaan rondbellen. Een heel
karwei, maar een aantal bedrijven heeft
daar direct positief op gereageerd. Met
hun bijdragen kunnen we op een heleboel
plekken het terrein al vanaf de opening
kleur geven. Bloembollen zijn het voorgerecht. Een maaltijd is zonder voorgerecht
niet compleet.”
Een van die plekken is de Alleezone, die
800 meter lang is en 5 meter breed. Tuinarchitect Jacqueline van der Kloet schetst
wat de bezoeker daar als eerste indruk te
zien krijgt. “Alle bezoekers die met de touringcar komen, lopen langs deze strook
het terrein op. Ze zien dan een brede baan
tulpen die in kleur verloopt van dieppaars naar wit. We hebben met een flinke
hoeveelheid tulpen van Flevolandse telers
90.000 bollen tot onze beschikking, die we
in achttien vakken planten. In die vakken
zitten telkens drie kleuren. Bij JUB in
Noordwijkerhout zijn de bollen gemengd.
Omdat de Alleezone van hoog naar laag
loopt, krijgen de bezoekers direct al een
prachtig kleurenschouwspel te zien.”
En bij deze voorjaarsgroet blijft het niet.
Eind mei maken de tulpen plaats voor een
combinatie van dahlia’s, lelies en gladiolen, die deze strook tot het einde van de
Floriade kleur geven.

ALFABETSTRAMIEN
Ontwerper Winy Maas maakte voor deze
Floriade een stramien van 192 vakken,

Frans Roozen geeft aan de leerlingen van basisschool De Loofhut uitleg over bloembollen.
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waarin van A tot en met Z bomen, struiken, vaste planten, eenjarige en bloembollen te vinden zijn. Een hele puzzel was
dat voor Jacqueline van der Kloet en Niek
Roozen, maar nu al ziet het resultaat er
prachtig uit. De meeste bomen zijn de afgelopen jaren al geplant, de vaste planten
gingen vorig jaar de grond in. Nu is het
bollenplanttijd. Bij de letter A is een royaal
sortiment Allium de grond in gegaan, bij
de E de Erythronium, de F de Fritillaria,
de H Hyacintoides en de I de Ipheion. “We
hebben in alle gevallen gekozen voor bolgewassen die de jaren erna terugkomen.
Dat is belangrijk voor een groot deel van
deze Floriade”, aldus Van der Kloet.
Dat principe geldt ook voor het Ecodistrict, waar hoofdontwerper Niek Roozen
een schoolklas heeft begeleid bij het
planten van tulpen. “Het Ecodistrict, dat
in de letter T ligt van het alfabetstramien
op de Floriade, is onderdeel van een van
de Ecozones in Almere. En dus staan hier
lindebomen (Tilia) en komen er tulpen
(Tulipa). Dit is een project dat wordt
ondersteund door de gemeente Almere,
waarbij acht basisscholen elk een eigen
kavel hebben, waar ze bijna 3.000 bollen
planten. Volgend voorjaar gaan de kinderen nog bijvriendelijke planten zaaien op
het gedeelte dan nu nog gras is. En iets
verderop komen insectenbosjes en wordt
de Tatradium of bijenboom aangeplant.
De biologisch geteelde tulpen zijn grotendeels afkomstig van Tulipsgreen, de
biologische tak van het bedrijf van Jochem
Stengs en Peter Leijten.”

SELFIES
En dan is er nog een schuin talud langs de
busbaan, waar acht beplantingsdeskundigen hun eigen ontwerp mochten maken.
Vier van hen behoren tot de klassiekers,
zoals Ton ter Linden en Jacqueline van
der Kloet. De vier anderen zijn de nieuwkomers in deze wereld, waaronder Stefan
Jaspers en Marcel Silkens en twee winnende ontwerpers vanuit een competitie die
georganiseerd is bij Aeres Hogeschool en
Larenstein. Omdat de ontwerpen op een
schuine helling liggen, lenen ze zich mooi
voor het maken van selfies. Alle ontwerpers hebben naast vaste planten ook heel
wat bolgewassen toegepast. En die gaan
volgend jaar volop via de sociale media de
wereld over.
Ten slotte liggen er langs diezelfde
busbaan al bollen klaar van Muscari en
Camassia. Deze baan van 800 meter is volledig ingekleurd met blauwe vaste planten
en bloembollen. De reden is simpel: de
bussen van het Almeerse vervoersbedrijf
zijn blauw en wat is mooier dan volgend
voorjaar langs een mooi matchende blauwe bloemenhaag te rijden.

Niek Roozen, Frans Roozen en Jacqueline van der Kloet met het ontwerp van de Floriade met daarop de
plekken waar bloembollen komen.

Langs de busbaan liggen op het schuine talud acht tuinontwerpen, waarin komend voorjaar volop bloembollen staan. Bezoekers kunnen vanaf het pad beneden selfies maken met de tuinen op de achtergrond.
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De bloembollensector heeft tienduizenden bollen geleverd die volgend voorjaar voor veel kleur zorgen.
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