Voor meer informatie:
scan de QR-code of kijk op
www.floriade.com.

Floriade op tĳd klaar
Het was een race tegen de klok, maar het lijkt erop dat de
Floriade op tijd klaar is voor de opening op 14 april. Algemeen
directeur Hans Bakker spreekt van ‘nog wat laatste puntjes
op de i’. Samen met landschapsarchitect Niek Roozen
beantwoordt hij enkele vragen.
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Hoe staat het met de belangstelling van bezoekers? Zijn er al kaarten voorverkocht?
Bakker: “De belangstelling is groot bĳ
groepen en personeelsverenigingen. Floriade is een bestemming voor dagtochten
van de Zonnebloem en Tours & Tickets. In
het buitenland hebben reisorganisaties en
bus- en cruisemaatschappĳen de Floriade
opgenomen in het programma. De eerste
cruiseschepen arriveren op 14 april.”
Wat moeten bezoekers zeker gaan zien tijdens
deze Floriade?
Bakker: “Tĳdens een ritje met de kabelbaan zien bezoekers de Floriade ruim 5
minuten van bovenaf. Juist van boven
is het Arboretum heel fraai met bomen,
planten, heesters en bloemenvelden, de
expokavels met de internationale inzendingen en alle overige bezienswaardigheden. Zelfs de kleinste kavel is verrassend.
Tuinbranche Nederland toont daar het
Klimaatmaatje: een positief, vriendelĳk,

uitnodigend figuurtje dat iedereen gaat
helpen met tips, adviezen en inspirerende
voorbeelden om zelf bĳ te dragen rondom
het huis aan de gevolgen die het veranderende klimaat heeft op onze directe
leefomgeving.”
Roozen: “Ga zeker kĳken bĳ de internationale inzendingen, daar zitten echt prachtige bouwwerken bĳ, mooie architectuur
en ook met een heel goed verhaal, zoals
de inzendingen van Duitsland, Japan,
Frankrĳk, Italië, Qatar en Thailand. Maar
ook Classics and Future Moments met
prachtige beplantingscombinaties van
acht ontwerpers is de moeite waard.”
Wat is er al te zien aan bloeiende gewassen als
de Floriade opengaat?
Roozen: “Er staan duizenden eenjarigen
en 100.000 tulpen in 54 verschillende
soorten te bloeien. Dit is een inzending
van kring Flevoland KAVB. In totaal zĳn er
1 miljoen bloembollen geplant, waarvan

een groot deel in de eerste maand van
de Floriade bloeit, zoals Chionodoxa,
Muscari, hyacint, narcis en Frittilaria. In
de randen van het arboretum bloeien ook
de vroege vaste planten, zoals Brunnera,
Ajuga en Bergenia.”
Hoe is de belangstelling vanuit de tuinbouw om
aan deze Floriade mee te doen?
Roozen: “Vanuit de boomkwekerĳ is die
echt geweldig: een gemeenschappelĳke
inzending van 150 laanboomkwekers met
2.500 laanbomen in ruim 700 verschillende soorten en variëteiten. Daarnaast is er
een grote bĳdrage vanuit afzonderlĳke
bedrĳven en groepen, zoals Perennial
Power, JUB Holland, Jan de Wit & Zonen,
Van Berkel, René Zeĳerveld, Tulipsgreen,
C.S. Weĳers, Davelaar, Moerings Waterplanten.”
Hoe zijn de vooruitzichten voor de shows in de
The Green House?
Roozen: “Het kascomplex The Green
House laat de innovatiekracht van de Nederlandse glastuinbouw zien. Hier ontdekt
de bezoeker hoe hypermoderne technieken, robots, drones en sensoren ervoor
zorgen dat bloemen, planten, groenten en
fruit nog duurzamer worden geteeld. Hier
vinden dertien competitiedagen plaats,
verdeeld over veertig gewasgroepen.
Kwekers kunnen deelnemen aan productcompetities en noviteitenpresentaties en
de inzending laten beoordelen door een
speciaal hiervoor aangestelde vakjury,
die uit de productiehoek en marketing en
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handel komt.”
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