Floriade : Almere wil zich vooral profileren en gunt Amsterdam de centen

Fraaie etalage voor een groene stad

Zo moet het Floriadeterrein worden,
met na afloop huizen en wellicht een
groene campus met de eerste
academische opleiding in Almere, een
blijvend element van de expo.
uit Masterplan Floriade Almere 2022

Amsterdam greep naast de
Floriade van 2022, maar als het
aan Almere ligt, krijgt de verslagen
concurrent alsnog een aanzienlijke
rol.
PATRICK MEERSHOEK

De start van de groene
wereldtentoonstelling zelf lijkt nog
heel ver weg, maar de lange
voorbereidingstijd vergt al deze
maand een definitief jawoord van
de gemeenteraad van Almere voor
de organisatie van de Floriade van
2022. Als de raad instemt met de
plannen, gaan nog dit jaar de
eerste bomen de grond in op het
toekomstige Floriadeterrein, aan
weerszijden van het Weerwater, in
het centrum van de stad, naar een
ontwerp van stedenbouwkundige
Winy Maas.
Die politieke goedkeuring is geen
hamerstuk, zegt verantwoordelijk
wethouder Henk Mulder. "Vooral
vanwege de financiële
consequenties. We werken met
een begroting van negentig miljoen
euro. Dat is veel geld, waarvan
ruim de helft nog moet worden
gevonden bij externe financiers.
Almere steekt tien miljoen in het
evenement, net als de provincie
Flevoland. Het rijk draagt ook vijf
tot tien miljoen bij, maar de rest
moet uit de markt komen."
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Dat geld zal best bij elkaar
gesprokkeld worden, maar
daarmee zijn niet alle risico's
afgedekt. Als gevolg van
tegenvallende bezoekersaantallen
bleef Venlo als organisator van de
afgelopen Floriade zitten met een
strop van vijf miljoen euro. Mulder:
"Wij gaan uit van twee miljoen
bezoekers. Dat is een voorzichtige
raming, maar als het drie maanden
regent, hebben we toch een
probleem. Voor dat risico hebben
we al een bedrag van zeven
miljoen opzij gezet."
Tegenover die investering staat
een opbrengst van vierhonderd
miljoen euro aan bestedingen door
de bezoekers uit binnen- en
buitenland. De helft daarvan,
tweehonderd miljoen euro, zal in
Amsterdam worden uitgegeven. In
de hoofdstad kan de vlag uit: de
gemeente dong mee naar de
organisatie van het evenement,
verloor de strijd, maar plukt straks
wel de vruchten - terwijl winnaar
Almere volgens de ramingen
'slechts' 160 miljoen aan
bestedingen overhoudt.
Is dat niet om gek van te worden,
Henk Mulder? De wethouder
schudt zijn hoofd en vertelt over de
goede samenwerking met de
collega's in Amsterdam. "Ik heb pas
een presentatie gehouden voor het
college. Ik heb gezegd: jullie
hebben verloren, maar jullie
kunnen alsnog de Floriade krijgen.
Wij hebben daarna afspraken
gemaakt over het voeren van de
merknaam Amsterdam bij de
promotie. Als je in het buitenland
vertelt over de World Expo Almere,
kijkt iedereen je glazig aan."
Amsterdam stelt ook de
meedogenloze machinerie van
Amsterdam Marketing beschikbaar
om de Floriade in het buitenland
aan te prijzen.
Bovendien heeft Almere een ander
belang dan geld. De Floriade komt
in het teken te staan van de
stadslandbouw, een actueel thema
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in de hele wereld. Almere wil met
een sterk inhoudelijk programma
dat veel verder reikt dan de vijf
maanden Floriade een blijvende
indruk maken als groene stad.
Mulder: "Almere zal in de komende
decennia verdubbelen. We zetten
in op twee lijnen: de stad van
experimentele bouw en de stad van
groen en duurzaam."
De ambities zijn groot. Almere heeft
zich voorgenomen om in 2022 als
eerste Nederlandse gemeente
klimaatneutraal te zijn. Deze week
werden de contracten ondertekend
met het prestigieuze Amsterdam
Institute for Advanced Metropolitan
Solutions voor een
onderzoeksprogramma naar de
mogelijkheden om steden
zelfvoorzienend te maken op het
terrein van voedsel en energie. "De
Floriade is de etalage," zegt
Mulder, "maar het inhoudelijke
programma is minstens zo
belangrijk."
Die etalage wordt wel heel fraai,
blijkt uit het eerder deze maand
gepresenteerde masterplan.
Stedenbouwkundige Winy Maas
ontwierp een golvend landschap
voor onder meer een
plantenbibliotheek met een
spectaculaire gestapelde
botanische tuin. Na afloop van de
Floriade zal hier een woonwijk
komen en, hoopt Mulder, een
groene campus met de eerste
opleiding op universitair niveau in
Almere, een ander blijvend element
van de expo.
Daar zullen de komende jaren nog
allerlei mooie plannen aan worden
toegevoegd om de miljoenen
mensen te verleiden tot een
bezoek. "De Floriade zal in het
teken staan van doen, beleven en
ervaren," zegt Mulder. "Voor de
klassieke land- en
tuinbouwtentoonstelling waar het
publiek langs de planten en
struiken wandelt is geen plaats
meer. Dat is ook een van de lessen
van Venlo. Het draait tegenwoordig
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om beleving."
De wethouder zegt er niet mee te
zitten dat zijn opvolger, of mogelijk
zelfs diens opvolger, over zeven
jaar het koninklijk paar tijdens de
opening glunderend zal meevoeren
naar de tropische pluktuin. Mulder
zaait, maar zal niet oogsten. "Daar
lig ik geen moment van wakker. Als
ik eerlijk ben, past deze fase veel
beter bij mij. Ik houd ervan om te
bouwen. Daarna wordt het saaier."
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