
De Floriade in Almere wordt anders dan alle voorgaande 

edities. Kijk alleen al naar het arboretum: een levende 

plantencatalogus, waar je straks letterlijk doorheen 

kunt lopen. Het arboretum vormt het groene hart van 

de expo in 2022 én van de stadswijk die daarna op het 

Floriadeterrein verrijst.  

Niek Roozen,  
landschapsarchitect
 

‘Letterlijk is een arboretum een bomenver-
zameling, maar voor de Floriade hebben 
we dat wat breder getrokken,’ vertelt 
Niek Roozen, die als landschapsarchitect 
medeverantwoordelijk is voor het groenplan 
van de Floriade Almere 2022. ‘Het wordt 
een collectie van bomen, heesters en vaste 
planten die stuk voor stuk in Nederland ge-
kweekt zijn. Het arboretum vormt straks niet 
alleen de groenstructuur van de Floriade, 

maar ook van de stadswijk die na de  
expo op het terrein wordt ontwikkeld.’ 

Van A tot Z

Volgens de plannen wordt het arboretum 
ruim 8 hectare groot – de oppervlakte 
van maar liefst 16 voetbalvelden. Het is 
een idee van architect en stedenbouw-
kundige Winy Maas, die het masterplan 
voor de expo ontwikkelde. In het plan is 
het Floriadeterrein in rechthoekige kavels 
opgedeeld. Tussen die kavels komen wegen 
met daarlangs groenstroken van vier meter 
breed: het arboretum. In elke groenstrook 
komen planten waarvan de botanische 
naam met dezelfde letter begint. Zo loopt 
de verzameling op van A tot en met Z. 

Unieke collectie

Bij het samenstellen van de collectie zijn 
kwekers, ontwerpers en wetenschappers 
betrokken. ‘Een arboretum op zich is niet zo 
bijzonder, maar dit arboretum wordt uniek,’ 
zegt Roozen enthousiast. ‘Al deze bomen 
en planten gaan namelijk een wezenlijke 
bijdrage leveren aan een gezonde, groene 
stad. Ze moeten passen bij een van de  
vier thema’s van de Floriade: voedsel, 
groen, energie of gezondheid. Op zo’n 

manier is nog nooit eerder een arboretum 
samengesteld.’

Zelf je eigen route samenstellen

Als het arboretum straks af is, kun je er 
verschillende routes doorheen lopen.  
Zo komt er een ‘energizing-route’ en een 
‘feeding-route’, waarbij je langs planten 
wandelt die met het thema energie of 
voedsel te maken hebben. Maar er zijn 
nog veel meer ideeën. Roozen: ‘Stel dat 
je geïnteresseerd bent in planten met een 
geneeskrachtige waarde, of dat je meer 
wilt weten over heesters die een heerlijke 
geur verspreiden. Op basis van jouw 
wensen kun je straks een eigen wandeling 
door het arboretum samenstellen.’ 

Groenste en gezondste wijk

Na de expo komt er een stadswijk op het 
Floriadeterrein. ‘Dat moet de groenste en 
gezondste wijk worden, en daar gaan 
de bomen en planten uit het arboretum 
dus een wezenlijke bijdrage aan leveren,’ 
vertelt Roozen. Als voorbeeld noemt hij 
de stijging van de temperatuur in stedelijk 
gebied, een probleem waar we in de 
toekomst steeds vaker mee te maken krijgen. 
‘In het arboretum vind je straks bomen 
die de temperatuur in de stad kunnen 
verlagen. Of bomen die de luchtkwaliteit 
kunnen verbeteren door CO2 of fijnstof uit 
de lucht te filteren. Maar ook planten die 
een bijdrage leveren aan de biodiversiteit 
krijgen er een plekje. Denk aan heesters 
die vruchten dragen, of bomen die goede 
nestelplekken bieden.’ 

Uitgelezen kans

Op 30 november wordt op het Weer-
watereiland de eerste boom van het 

arboretum geplant: een rode beuk. Het is 
de bedoeling dat kwekers uit heel Neder-
land zich samen gaan inspannen om alle 
bomen en planten voor het arboretum te 
leveren. Roozen: ‘Veel kwekers hebben hun 
enthousiasme al getoond. Voor hen is het 
arboretum natuurlijk een uitgelezen kans om 
hun assortiment te laten zien.’ 

Belang van groen in de stad

Het belang van groen in de stad kan wat 
Roozen betreft niet vaak genoeg uitgedragen 
worden. ‘Daar is het arboretum bij uitstek 
geschikt voor. Bovendien zorgt het arbore-
tum ervoor dat de toekomstige Floriadewijk 
een heel bijzondere woonplek wordt. Het  
is toch fantastisch dat de Floriade daar  
een bijdrage aan kan leveren?’
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