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De Floriade boeit en bloeit
Eens in de tien jaar strijkt in Nederland de wereldtuinbouwtentoonstelling neer, beter
bekend als de Floriade. Een plek waar bezoekers innovaties op het gebied van wonen,
leven en voedsel kunnen ontdekken. Al is de editie van 2022 in Almere wel nét even
anders dan haar voorgangers. ‘Met dit evenement zetten we de stad echt op de kaart.’
tekst MARLIE VAN ZOGGEL fotografie BARBARA KIEBOOM
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In het paviljoen van de Almeerse wolunie, genaamd ‘shades of nature’, wordt lokale wol op een langzame en natuurlijke manier
gekleurd door plantenextract onder invloed van direct zonlicht.

WIE VANAF HET parkeerdek richting
de hoofdingang van de Floriade loopt,
krijgt al snel het gevoel een andere wereld
binnen te stappen. Aan de linkerkant ligt
de skyline van Almere. Veel torenflats
van voornamelijk beton en glas. Voor je
doemen de gebouwen op van de Floriade.
De met groen bedekte buitenmuren springen direct in het oog. Net als het Natural
Pavilion, dat helemaal gemaakt is van
hout. Het is het oude versus het nieuwe
bouwen. Voor zover je de woningen in een
stad die nog maar veertig jaar bestaat als
‘oud’ kunt bestempelen natuurlijk.
De sfeer bij de entree is uitgelaten.
Schoolklassen, stellen en gezinnen wachten geduldig in het zonnetje tot de poorten

opengaan. Een man in overall zoeft
voorbij op een elektrische step. Een andere
medewerker wenkt een aantal bezoekers
naar een golfkarretje. ‘Kom, het kan bij de
ingang ’s ochtends een beetje hectisch zijn.
Ik breng jullie wel even naar de andere
kant.’ De vrouw werkt al vijf jaar op het
Floriadeterrein, zo vertelt ze. ‘En het is
nog elke dag een avontuur!’
De Floriade in Almere opende in april haar
deuren en is zes maanden toegankelijk
voor het publiek. Op deze tienjaarlijkse
wereldtentoonstelling worden de nieuwste
ontwikkelingen en snufjes binnen de
agrarische sector getoond. Al is het tegelijkertijd veel meer dan dat. Het gaat ook
om oplossingen voor duurzaam wonen,

werken en leven. Als thema is niet voor
niets voor Growing Green Cities gekozen.
Vloer van spinaziezaad
Het Natural Pavilion laat zien wat er
allemaal mogelijk is als het om groen
bouwen gaat. Het drie verdiepingen
tellende bouwwerk is uit hout en biobased
staal opgetrokken. De vloer is gemaakt
van afgekeurd spinaziezaad en het gebouw
is volledig circulair, wat wil zeggen dat
alle materialen na afloop van de Floriade
hergebruikt kunnen worden. Maar er is
meer, zo vertelt Xander de Bruine, programmamanager Floriade, als we met hem
plaatsnemen in de centrale ruimte van het
pand. ‘Zie je die binnenwanden? Allemaal
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Wie alles in een dag wil
zien, komt ogen tekort
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gemaakt van biobased materialen, zoals
bamboe, kurk en stro.’
Als programmamanager is De Bruine
verantwoordelijk voor de inhoudelijke
programmering van het Natural Pavilion.
‘Concreet zet ik me in voor kennisuitwisseling tussen alle bij de Floriade
betrokken partijen. Dat doen we bijvoorbeeld door evenementen te organiseren in
dit gebouw en de opgedane kennis te delen
op een online platform, zodat we daarmee
weer andere mensen en organisaties
kunnen inspireren.’
De Bruine heeft een achtergrond in de
watertechnologie. Tijdens de ontwikkelfase van dit paviljoen werd hij regelmatig
verrast door de vele materialen die kunnen

De organisatie hoopt dat meer dan twee miljoen mensen een bezoek zullen brengen aan de Floriade.

worden ingezet voor circulaire bouw. ‘Het
feit dat hier een vliegtuigstoel staat die is
gemaakt van paprikastengels, dat is toch
waanzinnig? Sowieso ben ik graag in dit
gebouw. Als ik hier rondloop, denk ik:
goh, ik zou hier best kunnen wonen. Dat
gevoel heb je in een gemiddelde kantoortuin zelden. Je voelt hier echt de connectie
met de natuur.’
Dat we deze ochtend in dit Pavilion
kunnen plaatsnemen, is een klein wonder,
vertelt De Bruine. Oorspronkelijk zou
op deze plek een appartementengebouw
komen met een tentoonstellingsruimte,
maar in september 2020 werden de
benodigde investeringen uitgesteld.
Daarna ontstond het idee om een ‘volledig

circulair architectonisch statement’ te
ontwikkelen. Dat plan was krap een jaar
geleden rond. ‘En nu staat het er gewoon’,
zegt De Bruine. ‘Heel veel partijen hebben
een topprestatie geleverd. Daar ben ik
trots op.’
Dobberend bos
Over de Floriade is de afgelopen jaren al
veel gezegd en geschreven. Hoe zijn de
reacties nu het terrein eindelijk open is?
‘Heel positief gelukkig’, zegt De Bruine. ‘Ik
denk dat de Floriade nog nooit zo inhoudelijk en educatief is geweest. Er is zo veel
te zien. Een vriend was hier laatst met
zijn puberkinderen. Vooraf hield hij z’n
hart vast hoe ze zouden reageren, maar ze

bleken allemaal een geweldige dag te hebben. Dat soort reacties geeft ons natuurlijk
een enorme boost.’
Met een paar warme aanbevelingen
van De Bruine op zak (‘Qatar laat op
geweldige manier zien hoe ze de woestijn
verduurzamen. O, en het AmsterdamAlmere paviljoen heeft een mooi verhaal
over biodiversiteit en vergeet ook de kas
niet!’) zetten we onze ontdekkingstocht
over het terrein voort. We komen langs de
Aeres Hogeschool, die net als het provinciepaviljoen en het woonzorgcentrum na
de Floriade zal blijven staan en het hart
zal vormen van de woonwijk die straks
op deze plek wordt gerealiseerd. Op het
naastgelegen water drijven twintig iepen
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De nieuwe vestiging van Aeres Hogeschool Almere zal ook na de Floriade blijven staan. Het gebouw heeft de bijnaam ‘Groene Long’.

in gerecyclede boeien uit de Noordzee.
Het is het kunstwerk Het Dobberend Bos
van Jeroen Everaert. Daarboven zweeft de
kabelbaan, die bezoekers de kans geeft het
terrein van boven te bewonderen. Even
verderop stuiten we op een muur van glazen potten met wol en plantaardige verfstoffen. Wie alles in een dag wil zien, heeft
al snel het gevoel ogen tekort te komen.
Flevofood
Aan het eind van een lang tulpenpad
treffen we Bauke van der Veen. Hij is een
van de oprichters van Flevofood, een vereniging van boeren en andere foodprofessionals die geïnteresseerd zijn in het lokaal
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verwerken en afzetten van producten. Op
de kavel van Flevofood laten ze zien hoe
zo’n korte keten eruit kan zien. Er staat
een bak met tal van zaden, daarnaast
een stuk land waar diezelfde zaden zijn
ingezaaid. Een robot regelt de bewatering
en verzorging, zonder chemicaliën. Na
de oogst kunnen de producten direct
verwerkt en geserveerd worden.
De gedachte achter Flevofood is simpel,
legt Van der Veen uit: ‘Door in te zetten
op de korte keten willen we stadsbewoners
stimuleren meer lokale boodschappen
te doen, zodat de boer een eerlijke prijs
ontvangt voor zijn producten en daardoor
meer ruimte heeft voor het gezond houden

van de bodem en de biodiversiteit.’
Voor de ondernemer is de Floriade
geslaagd als hij meer consumenten bewust
kan maken van het belang van lokaal eten.
Maar vooruitkijkend denkt hij dat de
erfenis van de Floriade veel groter zal zijn.
‘Almere heeft geen historie, alleen water.
Ik denk dat we met dit event Almere
echt op de kaart zetten. Misschien dat
de stadswijk die achterblijft straks wel
uitgroeit tot hét symbool van de stad, wie
zal het zeggen’, besluit hij met een lach.
‘Het Atomium in Brussel en de Eiffeltoren
in Parijs zijn ook overblijfselen van een
tentoonstelling en die monumenten kent
nu iedereen.’ <

