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t Woontoren Flores

FLORIADE EXPO 2022
Growing Green Cities

14 APRIL TOT EN MET 9 OKTOBER 2022 
Almere, de jonge stad vlak bij Amsterdam, is dit jaar met Floriade Expo 2022 the place to be. 
Op een unieke locatie laat de Nederlandse tuinbouw in al zijn geledingen en met tal van 
(internationale) partners  bezoekers kennis maken met toekomstbestendige oplossingen voor 
een gezonde leefomgeving. Het thema “Growing Green Cities” is geïnspireerd op de voortgaande 
wereldwijde urbanisatie van nu al zeven miljard wereldbewoners in steden naar 70% in 2050. Dé 
uitdaging van de toekomst is groen en rood integreren vanuit innovatie en inventiviteit. 

Voor een veilige en gezonde toekomst zijn we ons meer 
bewust geworden van de waarde van ‘groen’. Planten 
zetten CO² om in zuurstof en zuiveren het water. Ze leveren 
voedsel, grondstof voor kleding, medicijnen en energie. Tel 
daarbij gezonde natuurbeleving in onze vrije uurtjes, en de 
internationaal opgezette manifestatie Floriade Expo 2022 kan 
niet actuelere zijn. De Nederlandse tuinbouw heeft wereldwijd 
een vooraanstaande positie opgebouwd dankzij onderzoek, 
inventiviteit, kennisuitwisseling en innovatie. Hoewel de groene 
sector ook in de 7de editie van de Floriade centraal staat, is 
ditmaal voor een bredere focus gekozen. Gezond, veilig en 
prettig leven is immers – zeker voor de stedelijke leefomgeving 
– een totaalconcept. 
Voedselproductie en -veiligheid staan centraal in The Green 
House, het 10.000 m² grote kascomplex met de nieuwste 
teelttechnische ontwikkelingen. Circulair en hernieuwbaar 
(biobased) bouwen krijgen aandacht in het Amsterdam-Almere 
paviljoen, de Dutch Innovation Experience en de vestiging 
van Aeres Hogeschool Almere, een permanent gebouw 
met een begroeide gevel en een dakterras met bijzondere 
opbouw. Gezond en lokaal geteeld voedsel staat centraal in 
Food Forum, het paviljoen van de provincie Flevoland. Groen 
en rood zijn op de Expo vervlochten vanuit de uitgangspunten 
conceptueel, circulair en biobased. Met 43,5 meter hoogte vormt 
Woontoren Flores aan het Centrale plein het hart van de Expo, 
voorzien van een kleurrijk gevelkunstwerk als visualisatie van 
het beplantingsplan. Zoals alle gebouwen van de toekomstige 
woonwijk Hortus is het gebouw aangesloten op ‘smart thermal 
grid’ (onderlinge warmte en koude uitwisseling).
Met de focus op groen worden drie onderdelen uitvoerig belicht: 
Arboretum (levende bomen- en plantenbibliotheek), Utopia  
eiland en Classics & Future Moments.

Verrassend groen 
Op de Expo draait het om welzijn voor mens en dier in en buiten de 
stad, met extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. 
De route door het Arboretum is voorzien van informatie over 
wat planten bijdragen aan een gezond leefmilieu. Internationale 
paviljoens en tuinen presenteren hun groene visie vanuit de 
eigen cultuur zoals China, Italië en België. 
Nederlandse groene inzendingen belichten een specifieke 
invalshoek, zoals de Zintuigentuin van Lips Groen, gebaseerd 
op biofilie, de aantrekkingskracht van levende systemen (natuur) 
die ieder mens in zich heeft.
De Rozentuin presenteert een ‘klimaatresistent’ rozensortiment. 
Bijzonder is de Levende brug van boomkwekerij Ebben:  
15 watercipressen (Metasequoia glyptostroboides) van 20 jaar 
oud werden in 2017 horizontaal geplant om met hun takken een 
levend brug te gaan vormen. Spectaculair!

Almere, jonge stad  
De locatie voor de Expo is bijzonder door de ligging aan het water, 
met Almere Stad als skyline. Almere zelf is ook bijzonder omdat 
het een jonge stad is in een jonge polder, de Flevopolder. In 1976 
kregen de eerste bewoners de sleutel van hun huis in Almere 
Stad, de eerste van vijf stadskernen. Er zijn nog twee kernen 
in aanbouw en het inwonertal is gegroeid tot ruim 200.000. 
Naast een ruime opzet met veel groen en water is moderne en 
experimentele bouw karakteristiek voor Almere. Evenals andere 
polders in Nederland ligt de Flevopolder onder de zeespiegel, 2 
à 5 meter. In de delta is droogleggen een eeuwenoude manier 
om  gevaarlijke dijkdoorbraken te voorkomen, gecombineerd 
met landaanwinning voor bewoning en/of agrarisch gebruik.  
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Arboretum, levende 
bomen- en plantenbibliotheek

Met “Growing Green Cities” geeft Floriade Expo 2022 het goede voorbeeld: van de 60 hectare 
grote locatie is acht hectare ontworpen en beplant voor de Expo én de toekomstige groene 
stadswijk Hortus. De bestaande en nieuwe aanplant zorgen samen voor een aantrekkelijke 
leefomgeving en zijn blijvend aangelegd, evenals het vastgoed en de boven- en ondergrondse 
infrastructuur. Winy Maas heeft met zijn ontwerpteam (MVRDV) de strakke structuur met 192 
kavels bedacht. In de buitenste 4 meter brede groenstroken van alle kavels ligt het Arboretum, 
een levende plantenbibliotheek, gerangschikt op alfabetische volgorde van de botanische naam. 
Bijzonder en informatief. 

Een arboretum is een collectie bomen en heesters, aangevuld 
met kruidachtige planten. Het strakke ontwerp met 192 kavels 
is tijdens de Expo in gebruik voor binnen- en buitenlandse 
inzendingen. Na afloop komen woningen op de kavels.
‘Een arboretum op alfabet lijkt misschien een beetje vreemd, maar 
soorten en cultivars met eenzelfde letter bij elkaar laten groeien 
geeft een verrassend effect en bevordert de biodiversiteit. Het 
is natuurlijker en gezonder dan rijen identieke bomen’, zegt 
dendroloog Jaap Smit. Als lid van het Floriade groenteam is hij 
al sinds 2017 actief. Eerst om met 140 kwekers passende bomen 
en heesters te vinden, later om - samen met landschapsarchitect 
Niek Roozen, toezichthouder Gert Wassink en voor vaste planten 
en bollen geadviseerd door Jacqueline van der Kloet – de aanleg 
en het onderhoud van ‘het groen’ in goede banen te leiden. 
‘Voor het Groene Stad verhaal is de groeiplaats een belangrijk 
uitgangspunt om bomen en planten goed te laten groeien; ze 
temperen hitte en vangen plensbuien op. Op de Expo locatie 
zorgt de vruchtbare klei ervoor dat de beplanting zich de 
afgelopen jaren mooi heeft ontwikkeld. Voor sommige planten 
zoals Rhododendrons en Japanse esdoorns is de grond niet 
geschikt, maar voor heel veel planten uit het alfabet wel. Er zijn 
veel bomen met een A (Acer, Alnus), C (Carpinus, Cornus) of P 
(Pinus, Populus, Prunus), maar weinig met een N of O. Sommige 
letters hebben daarom meer vakken gekregen dan andere.’

Kennis delen 
Voor de bezoekers zijn verschillende routes uitgezet met 
wetenswaardigheden over de beplanting. ‘Laten zien wat een 
boom oplevert creëert draagvlak voor het vergroenen van 
steden. We willen graag veel kennis en informatie meegeven. 
Het Arboretum is ook onderzoeksproject want zeker voor het 
vergroenen van steden zijn gezonde, sterke, stressbestendige 
boomsoorten en -cultivars nodig. Daarmee is het voor de 
boomkwekerijsector een blijvende, waardevolle etalage 
met bomen voor de toekomst. Samen met Nederlandse 
kwekers is gekeken naar een geschikt sortiment voor de 
groeiomstandigheden en extra visueel aantrekkelijk door 
bijvoorbeeld bloemen, vruchten of een herfstkleur. Ook 
eigenschappen zoals schaduw, het afvangen van fijnstof, 
weinig gevoelig voor hittestress, droogte en wateroverlast 
zijn meegewogen. Kortom, sterke en vitale soorten: gezonde 
bomen voor een gezond leefklimaat. Daarbij zijn ook minder 
bekende soorten en cultivars aangeplant in verband met minder 
ziektegevoeligheid dan de standaard bomen. Want bij een 
schimmelziekte zoals taksterfte bij gewone es (Fraxinus excelsior) 
of bloedingsziekte bij paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 
wil dit niet zeggen dat er geen gezonde alternatieven zijn. In 
plaats van de paardenkastanje hebben we bijvoorbeeld gekozen 
voor look a likes als Aesculus flava en Aesculus indica, soorten 
die goeddeels vrij blijven van aantastingen, van es Fraxinus 
mandshurica. Het Arboretum zal als blijvend onderdeel van de 
stadswijk Hortus een even unieke erfenis zijn als de Euromast in 
Rotterdam na de eerste Floriade in 1960 dat is.’ Voor de Groene 
Stad van de toekomst moet je in Almere zijn.

GROEN VOOR MENS EN DIER
Naast de bomen die al op de locatie groeiden, zijn er maar liefst 
2.800 bomen bij geplant in 700 soorten, geleverd door 140 
kwekers. Daarnaast zijn er 50.000 heesters en vaste planten 
de grond ingegaan en honderdduizenden bloembollen voor 
lente- en zomerbloei. Bomen en andere beplanting zijn met 
zorg gekozen op waardevolle eigenschappen voor mens en 
dier zoals verbetering van de luchtkwaliteit, tempering van de 
temperatuur, voedsel, nestmateriaal of nestelgelegenheid. 

INFO
floriade.com
MVRDV.nl
degroenestad.nl
thegreencities.eu

t Aesculus flava, aangeplant in 2021

t Dobberend bos, een kunstproject van Mothership met 20 Hollandse iepen
     (Ulmus hollandica) dreef eerder vijf jaar rond in de Rotterdamse Rijnhaven, 
     een ludieke bijdrage aan vergroening, compensatie van CO² en reductie van
     fijnstof.

t Arboretum, bomen- en plantenbibliotheek
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Wilde Weelde stad Floriade
Op het Schoolplein is de inzending te vinden van Vakgroep 
Wilde Weelde. Het Floriade thema “Growing Green Cities” 
is de aangesloten ontwerpers en tuinaannemers op het lijf 
geschreven, ze doen niets liever dan iedereen enthousiast 
maken voor ‘samenwerken met de natuur’. Er is al ervaring 
opgedaan op de Floriade 2012 in Venlo, waar hun tuincreatie 
zo veel waardering oogstte dat een gold medal for Garden & 
Landscape Design werd toegekend. 
Op 13 september 2021 ging de uitvoering van start, een bijzonder 
tuin ontworpen als ministad: ‘Wilde Weelde Stad Floriade’. Jasper 
Helmantel is met zijn bedrijf Cruydt-Hoeck aangesloten bij Wilde 
Weelde en voorzitter van de vakgroep. ‘Wij hebben zaden en 
planten beschikbaar gesteld en laten net als in 2012 zien hoe 
mooi wilde planten zijn. Voor tuinen en openbaar groen zijn ze 
bij uitstek geschikt om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.’ 
Het ontwerp voor de ministad heeft een cirkelvormige opbouw, 
die symbool staat voor de kringloop van de natuur. Het 
uitgangspunt voor de toegepaste materialen is hergebruik, 
veelal afkomstig uit de directe omgeving. Een imposante 
stadsmuur van gestapelde boomstammen vormt de toegang, 
met vensters van betonnen duiker- en rioolbuiselementen. Deze 
begroeide faunamuur is zodanig samengesteld dat allerlei dieren 
er beschutting en leefruimte kunnen vinden. Voor vleermuizen 
is er bijvoorbeeld een toren. Een border aan de voet van de 
muur zal voedselzoekende insecten lokken. Het cirkelvormig 
padenstelsel leidt naar een waterpoel in het hart van de tuin, 
dat fungeert als een klein stadsplein. Een overkapping van 
zeildoek biedt bezoekers gelegenheid om te schuilen of elkaar 
te ontmoeten. 
Verder lopend voert het pad naar een bank, die zowel zicht 
biedt op de ministad als over het Weerwater met Almere 
Stad als skyline. De oever is rijkelijk begroeid met inheemse 
bomen, heesters en kruidachtige planten. Bij de oever drijft een 
kunstmatig eiland voor planten en dieren die zich graag in en bij 
water ophouden.
Met deze ministad laat Wilde Weelde een schat aan duurzame 
oplossingen zien voor meer natuur in de gebouwde omgeving. 
De stad is een dynamisch en complex systeem, maar 
kringloopprincipes zijn overal en door iedereen eenvoudig toe 
te passen.

Agroforestry
Het is een eeuwenoude vorm van kringlooplandbouw: bomen en 
struiken in combinatie met akkerbouw en veeteelt, agroforestry. 
Anders dan elders in de wereld is die manier van boeren in 
Nederland in het vergeetboek geraakt door de opkomst van 
monocultuur voor grootschalige voedselproductie. Onder 
invloed van klimaatverandering komt agroforestry weer in de 
belangstelling om weersextremen beter te kunnen opvangen 
door herstel van het bodemleven en de biodiversiteit. In de 
akkerbouw wordt geëxperimenteerd met strokenteelt op 3 
meter brede bedden. Na de oogst van bijvoorbeeld rode kool 
worden groenbemesters ingezaaid die de grond in de winter 
bedekken om erosie te voorkomen. Goed voor het bodem- en 
insectenleven, zodat plagen en ziekten beheersbaar worden. 
Op Utopia eiland wordt strokenteelt toegepast in combinatie 
met voedselproducerende bomen zoals walnoot (Juglans regia) 
en heesters, met een kruidachtige onderbegroeiing waarvan 
ondermeer thee (fusion) en specerijen worden gemaakt. Hoe 
groter de diversiteit van flora en fauna, hoe veerkrachtiger 
en vitaler het ecosysteem. Samen met een groep vrijwilligers, 
studenten en partners wordt geëxperimenteerd met 
agroforestry en worden producten gemaakt zoals Walnocello, 
een biologische walnotenlokeur van stichting Weerwoud. 
Cruydt-Hoeck, kwekerij van wilde planten en zaden, leverde de 
zaden voor de theekruiden en ontwierp de kruidlaag van de 
natuurzone.

UTOPIA EILAND - ONTWERP
De drie landschappen op Utopia eiland 
zijn ontworpen als een weergave van 
op elkaar aansluitende leefgebieden: de 
groene stad (Schoolplein), een ecologische 
verbindingszone voor recreatie (Voedselbos) 
en het buitengebied met agrarische 
bestemming (Agroforestry perceel). Xavier 
San Giorgi is curator en ontwerper van Utopia 
eiland. 

INFO
weerwoud.nl
wildeweelde.nl/floriade
cruydthoeck.nl

� Strokenteelt op het 
     Agroforestry perceel 
       (drone foto: Rene Siebring)

� De gecreëerde natuurwaarde van Utopia eiland blijft behouden 
      voor de toekomstige duurzame stadswijk Hortus. 
       (curator en ontwerper: Xavier San Giorgi) UTOPIA EILAND:

natuur in de hoofdrol  
Aan het Weerwater ligt Utopia eiland met 
zicht op de skyline van Almere Stad, onderdeel 
van Floriade Expo 2022. Hier is Xavier San 
Giorgi via zijn stichting Weerwoud met tal van 
enthousiaste vrijwilligers al jarenlang actief 
om het eiland van 4 hectare om te vormen 
tot een herstellend ecosysteem en ontwierp 
hij drie op elkaar aansluitende ‘landschappen’: 
het Schoolplein, het recreatief Voedselbos 
en het Agroforestry perceel. Een slingerende 
ontdekkingsroute voert bezoekers door de 
verschillende onderdelen. Via de kabelbaan is 
Utopia eiland rechtstreeks bereikbaar.

URBANISME
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Classics
Als “de Classics” maakten vier bekende en ervaren experts 
op uitnodiging van de Expo een beplantingsontwerp. Zij 
vertegenwoordigen de ‘oude rotten in het vak’: 
Buro Mien Ruys, Atelier Ton ter Linden, Jacqueline van der Kloet 
(Theetuin) en Eric Spruit en Fleur van Zonneveld (de Kleine 
Plantage). Hun tuincreaties oogsten internationaal waardering 
en verschenen in tal van publicaties waaronder Eden magazine.
Tuin- en landschapsarchitect Anet Scholma, directeur Buro 
Mien Ruys, maakte een beplantingsontwerp in de stijl 
van haar beroemde voorganger: een mengeling van vaste 
planten, heesters en rozen in grote groepen. Geen eenjarige 
planten, wel een spaarzame toevoeging van voorjaarsbollen. 
Mien Ruys (1904-1999) experimenteerde tot op hoge leeftijd 
met ontwerpprincipes en plantencombinaties, die worden 
voortgezet in haar inspirerende nalatenschap, Tuinen Mien Ruys 
in Dedemsvaart. 
Eric en Fleur: ‘De opdracht was een kleurrijke border 
ontwerpen, aantrekkelijk van april tot oktober. Wij hebben ons 
uitgeleefd met onze favoriete planten en combinaties, een 
bloemenschilderij van en voor plantengekken! Het kleurgebruik 
bestaat uit geleidelijke en herhaalde combinaties van geelgroen 
naar wijnrood en paarsblauw, van zachtroze naar roodbruin. 
Grassen in twee stroken verbinden de verschillende kleursecties, 
omhoog lopend tot bovenaan het talud met daarop het silhouet 
van een rij bomen.’ 
Jacqueline van der Kloet heeft het mixen en matchen met 
bloembollen geïntroduceerd, elegante mengelingen met een 
natuurlijke uitstraling. ‘Voor de Classics heb ik ze gecombineerd 
met vaste planten en eenjarige zomerbloemen in een beperkt 
aantal, niet meer dan 10. Het kleurrijke middendeel heeft een 
omlijsting van siergrassen. Oranje voert de boventoon, juist 
omdat die kleur in de tuinliefhebberswereld nogal verguisd is. 
Groen en wit heb ik als steunkleuren gebruikt.’
Van het beplantingsontwerp van Atelier Ton ter Linden zegt 
partner Gert Tabak: ‘Om de link te leggen naar de kunst hebben 
we gekozen voor het maken van een “impressionistische 
bloemenwei”: vaste planten, siergrassen en bolgewassen zoals 
blauwe druifjes, sieruien en tulpen en in de zomer hoge Cosmea’s 
als ijle en transparante extra’s.’ Schilderen met planten noemde 
Ton ter Linden zijn tuin- en bordercombinaties gedurende de 
vijftig jaar dat hij de tuincultuur met zijn creaties verrijkte en 
een vernieuwende impuls gaf. Tuinierend vanuit zijn kleur- 
en sfeergevoel als kunstschilder maakte hij altijd al levende 
bloemenschilderijen.

 Future
Het ontwerpen van tuin- en beplantingsplannen is een creatief 
beroep dat meebeweegt in de tijd. Vier jonge vakmensen laten 
zien hoe ze daar op inspelen, zijnde “de Future”. Marcel Silkens 
en Stefan Jaspers zijn enkele jaren actief als ontwerper en 
hebben al prijzen gewonnen. Beiden kozen vaste planten en 
siergrassen als basis, met een toevoeging van bollen in de 
kleurstelling blauw en paars, met lime green.  
Ook twee veelbelovende studenten hebben zich aan het ontwerp 
van een beplantingsplan gewaagd. Chris Pluymackers volgt 
de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool 
Van Hall Larenstein en won een door de Expo uitgeschreven 
prijsvraag. Zijn moderne ontwerp heeft in het midden een baan 
van zeer lage, deels groenblijvende planten, met hogere soorten 
aan weerszijde. Daarmee wordt diepte gesuggereerd. In de 
hoofdrol: vaste planten en bollen en veel blauw.
Het ontwerp van Aeres Hogeschool Almere is tot stand gekomen 
onder leiding van Jan Maarten Visser. In dit beplantingsplan 
zijn wilde soorten toegepast van Cruydt-Hoeck in combinatie 
met bollen met een natuurlijke uitstraling. Het hoogteverschil 
van het talud wordt opgevangen met treden, ondersteund 
met zogenoemde ‘wiepen’. Dit zijn van wilgentenen gevlochten 
matten, die vroeger als zinkstukken werden gebruikt in polders 
om bodem- en oevererosie tegen te gaan.    □

INFO
www.mienruys.nl
www.tuinenmienruys.nl
www.dekleineplantage.nl
www.theetuin.nl
www.tonterlinden.com
www.silkensbeplantingen.nl
www.stefanjaspers.nl

(niekroozenlandscape.com)

Classics & Future Moments
Dicht bij het centrale plein van Floriade Expo 2022 liggen tegen een lang en hoog talud acht 
levende bloemenschilderijen van elk 150 m². Ze zijn speciaal bedacht als achtergrond voor het  
maken van een sfeerfoto (‘selfie’), extra aantrekkelijk door de helling. Classics & Future Moments 
is een ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Niek Roozen waarin Nederlandse beplantings-
deskundigheid voor het voetlicht wordt gebracht, stijlvormen door de jaren heen. 
“Ken je klassiekers”. Vandaar de titel.
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