Floriade Expo 2022

Hoe groen is de stad
van de toekomst?
Huizen van hout, muren van mycelium en bomen
als basis voor de groene stad van de toekomst.
Elementen die een belangrijke basis vormen
voor Floriade Expo 2022 in Almere, die sinds
14 april open is. De bezoeker krijgt veel toekomst
aangereikt, met groen als rode draad.
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Het 12 meter hoge kunstwerk Beehold van Florentijn Hofman
bestaat uit 10.000 ijzeren bijen, een verwijzing naar
het belang van bijen voor de natuur.
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Duurzaam omgaan bij huizenbouw is
onder meer te zien in het houten huis van
het Natural Pavillion. Bouwtijd zes maanden en met hout kan tot 80 m hoog worden gebouwd.

Tulpen zorgen nu al voor kleur op de Floriade.

D

agelijks komen er zevenhonderd
kranten aan informatie tot ons,
zo schreef columniste Kelli van
der Waals maandag 11 april
2022 in haar column in Trouw. Het tekent
de informatiemaatschappij waarin wij
leven. Wie het komend half jaar de Floriade Expo 2022 in Almere bezoekt, hoeft
zich geen zorgen te maken over gebrek
aan informatie. Apps, QR-codes, mobiele
landingspagina’s, ze zijn er allemaal om
de bezoeker te vertellen welke plant ergens staat, wie die ene berkenboom heeft
geschonken, en welk bedrijf stenen levert
die zijn vermengd met bacteriën.

BASIS GEBLEVEN
Toen Almere tien jaar geleden werd uitgekozen als stad die de Floriade van 2022
mocht gaan organiseren, was het vooral
het basisplan van Winy Maes dat indruk
maakte. Hij legde over het uitgekozen
terrein langs het Weerwater een stramien
van 192 vierkanten, waarin op alfabet
bomen, vaste planten, bloembollen en
eenjarigen zouden komen. En zo kwamen
er 750 soorten bomen naar Almere, van
Abies tot Zyzyphys, aangevuld met 90.000
heesters, 200.000 vaste planten en een
veelvoud aan bol- en knolgewassen.
Daarna begon de invulling van het terrein,
dat als eindbestemming een woonwijk
heeft. Tot die tijd kent de Floriade tal van
gebouwen die over een half jaar deels
weer worden afgebroken. Dit betreft in
totaal dertig landenpaviljoens, elk met een
heel ander karakter. Waar Duitsland inzet
op een biobased invulling, laat Suriname
de bezoeker kennismaken met de vochtige
warmte van het oerwoud, met bijbehorende vruchten. Koning Willem-Alexander
werd juist door dat paviljoen rondgeleid
tijdens de officiële opening.
En dan zijn er enkele overheidsgebouwen
die de bezoeker laten kennismaken met
een nieuwe kijk op bouwen. Een huis van
hout, dat binnen zes maanden kan worden
gebouwd, muren van stro of van gedroogd
mycelium, decoratie van maisblad en
isolatie van gedroogd gras of vlas. Een toekomst die ver weg klinkt, maar een derde
van alle biobased bouwmaterialen is al
volop verkrijgbaar en nog eens een derde
is bij gespecialiseerde leveranciers te koop.
Gebouwen die er nu al zijn en zullen blij-

Een van de dertig landeninzendingen is van
Duitsland, waar het centrale thema Biotopia is.

ven, zijn bijvoorbeeld het pand van Aeres
Hogeschool en het zorgcomplex Flora.
Wie het gebied met de tijdelijke gebouwen
verlaat, komt in de rust van het oerbos
terecht, waar via blauwe kinderhanden
op bomen is na te gaan hoe groot op dit
moment onze ecologische voetafdruk is:
bijna 5 ha, terwijl er maar ruimte op deze
aardbol is voor 1,6 ha.
Via ecologische bruggen zijn de onderdelen van het 60 ha grote terrein met elkaar
verbonden. Meestal ogen ze strak, soms
is er sprake van vloeiende lijnen, omdat
ergens een beverburcht ligt die men niet
wilde verstoren. En wie het basisplan met
eigen ogen wil aanschouwen, kan van de
kabelbaan gebruikmaken, die een mooi
overzicht biedt. Het Weerwater is niet
alleen mooi om naar te kijken, maar is
ook een van de toegangswegen tot het terrein. Reizigers die per trein naar Almere
Centraal komen, kunnen daarvandaan per
boot naar de Floriade Expo 2022.

ALTIJD KLEUR

veertien tijdelijke tentoonstellingen met
gewassen uit dertig verschillende groepen.
Ook hier zijn het de bolgewassen die de aftrap verzorgen, maar die eigen elk seizoen
wel een keer op de agenda staan.

WAAROM BEZOEKEN?
En waarom zou je naar de Floriade toegaan? Wie is geworteld in de sierteelt, kan
sowieso zijn sortimentskennis bijspijkeren
in de 192 plantvakken waar het juist de
combinatie is van Abies, Allium, Astrantia
en Aster die kan inspireren. Daarnaast
zijn er de dertig landenpaviljoens, waar
misschien wel contacten te leggen zijn
met potentiële verkoopkanalen. En dan is
er nog de toekomst van de mens zelf. Feit
is dat de stad de plek is waar steeds meer
mensen te komen wonen. Met de opwarming van de aarde en langere perioden
van droogte en nattigheid is het juist de
groene sector die hier kan helpen. Groen
koelt, groen helpt tegen uitdroging en
groen voorkomt erosie. En bloemen geven
juist in de stad het leven de kleur die wie
zo nodig hebben. Inspiratie genoeg, dus.

Growing Green Cities, de rode draad van
deze Floriade, gaat over wonen en over
groen. Dat laatste is nooit afwezig op het
terrein. De alfabetische basis zorgt daar
in belangrijke mate voor. In elk van de
192 vierkanten staan niet alleen bomen
en struiken, maar ook bloeiende vaste
planten en bloembollen. En om het hele
terrein heen is als het ware een lijst aangelegd van witbloeiende eenjarigen, bloembollen en vaste planten. En natuurlijk zijn
er nu al langs de entree vanaf het autoparkeerterrein tienduizenden bloeiende
tulpen te zien in een telkens weer veranderend kleurenpatroon. Bij heel veel buiteninzendingen is informatie te vinden, die
via de mobiele telefoon moeiteloos is uit
te breiden met achtergrondinformatie.
En mocht het een dag minder prettig weer
zijn, dan is The Green House er nog met
Het kantoorgebouw Flores is nu in gebruik bij de
organisatie van de Floriade en blijft na de Floriade
in gebruik als kantorencomplex.
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