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Floriade Almere 2022

DE EERSTE 
INTERNATIONALE 

STAPPEN
De Floriade van 2022 in Almere gaat er anders uitzien dan alle voorgaande 

edities. Zo zijn de exposanten ditmaal geen landen, maar steden. Inmiddels is 
het tijd voor de eerste internationale gesprekken.

TEKST NATHALIE ROOZE

‘H
et is de zevende keer dat er in Nederland een Floriade 
plaatsvindt. Toch is de titel ‘Wereldtuin bouw ten toon 
stel ling’ zeker geen vanzelfsprekendheid, zegt Jan 
Willem Griep, directeur Tuinbouw en Financiën van 

Floriade Almere 2022 BV. ‘We zijn dan ook erg blij dat we op 
15 november de formele erkenning hebben ontvangen van het 
BIE, Bureau International des Expositions.’ 

Breuk met traditie
Als wereldtuinbouwexpo is de Floriade een enorme magneet 
voor het internationale toerisme en bedrijfsleven, aldus Griep. 
‘We houden rekening met een miljoen buitenlandse bezoekers. 
Niet voor niets heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen het jaar 2022 nú al uitgeroepen tot Floriadejaar.’ 
Hij vervolgt: ‘Straks gaan we uiteraard bezoekers interesseren, 
samen met het Bureau voor Toerisme en Almere City Marketing. 
Maar eerst moeten we zorgen voor internationale deelnemers.’ 
En dat kan vanaf nu ook daadwerkelijk. Met de erkenning als 
wereldtuinbouwexpo mag de Nederlandse overheid namelijk 
internationale deelnemers gaan uitnodigen. ‘Van oudsher 
worden er landen uitgenodigd, maar wij breken met die traditie.’

Uiteenlopende oplossingen 
Dat heeft vooral te maken met het thema van deze Floriade: 
Growing Green Cities. ‘Wereldwijd nemen de problemen rondom 
verstedelijking toe,’ licht Griep toe. ‘Steeds meer mensen gaan 
in de stad wonen. Daardoor ontstaan er grote uitdagingen 
rond om de thema’s voedsel, gezondheid, groen en energie. 
Op deze Floriade willen we laten zien dat er in de tuinbouw 
allerlei oplossingen zijn, waarmee je die uitdagingen in de stad 
kunt aanpakken.’ Het is dan ook veel logischer om steden uit 
te nodigen, in plaats van landen, stelt Griep. ‘Wereldwijd zijn 
er tal van steden die met deze problemen worstelen en die 
daarvoor oplossingen hebben ontwikkeld. Daarom willen wij 
steden graag uitnodigen als deelnemer aan de Floriade.’

Vijftien tot twintig wereldsteden
De nieuwe insteek betekent overigens niet dat er alleen nog 
met vertegenwoordigers van steden wordt gepraat. ‘In sommige 
situaties is het denkbaar dat we met landen in gesprek gaan. Maar 
uiteindelijk willen wél, dat zo’n land zich op de Floriade door een 
stad laat vertegenwoordigen.’ In totaal mikt de organisatie op 
vijftien tot twintig wereldsteden. Op welke manier worden die 
benaderd? Griep: ‘Allereerst via de netwerken waarin we actief 
zijn, zoals bijvoorbeeld internationale tuinbouw netwerken. Ook 
bezoeken we congressen waar andere wereldtuinbouwexpo’s 
en vertegenwoordigers van steden aanwezig zijn.’ 

Staande ovatie
Zo was Griep in september van dit jaar op het tuinbouw wereld
congres in Taichung, de tweede stad van Taiwan, waar hij de 
Almeerse plannen presenteerde. ‘Onze nieuwe opzet viel in de 
smaak. De filosofie van Growing Green Cities en het plan om 
na afloop van de Floriade een woonwijk op het expoterrein 
te realiseren, beschouwde men als zeer vernieuwend.’ Het 
leverde hem een staande ovatie op en hij legde een aantal 
interessante internationale contacten. ‘Ik heb onder meer 
gesproken met vertegenwoordigers van de stad Taichung en 
met geïnteresseerden uit China en Indonesië. We hebben 
meteen vervolgafspraken gemaakt.’ Ook Jannewietske de 
Vries, algemeen directeur van Floriade Almere 2022 BV, legde 
inmiddels de eerste buitenlandse contacten. Griep: ‘Zij was in 
oktober op een Smart Citycongres in Valencia. Ook daar werd 
het Floriadeconcept goed ontvangen en zijn er verschillende 
vervolgafspraken gemaakt. We gaan nu onderzoeken of er 
wellicht deelnames uit voort kunnen komen.’

Filosofie van de groene stad
Naast het bijwonen van congressen zijn de organisatoren 
actief met het wereldwijd benaderen van Nederlandse 
ambassades en het bezoeken van steden. En dan is er nog 
de architectencompetitie in 2018. ‘Architecten die staan voor 
de filosofie van de groene stad, kunnen hierop inschrijven,’ 
vertelt Griep. ‘De winnaars mogen op de Floriade een paviljoen 
neerzetten, waarin zij hun filosofie kunnen uitdragen.’ Alle 
gesprekken bevinden zich nog in een pril stadium, benadrukt 
Griep. ‘De komende jaren zijn we nog volop bezig met het 
leggen van contacten. In 2018 gaan we daadwerkelijk de boer 
op. Naar verwachting kunnen we begin 2019 de resultaten van 
de architectencompetitie presenteren en vervolgens afspraken 
maken met partijen. Maar ook op een later moment is het nog 
goed mogelijk dat er nieuwe deelnemers aanhaken. De ervaring 
met voorgaande Floriades leert, dat dit niet allemaal al vier jaar 
van tevoren in kannen en kruiken is. Het maken van dit soort 
afspraken kost tijd. Maar de start is ronduit bemoedigend!’

Het is veel logischer om
steden uit te nodigen, in plaats 

van landen


