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Inleiding
De Floriade is het grootste evenement met betalende bezoekers van Nederland en tevens de enige
door de BIE (Bureau International des Exposition, Paris) erkende wereldtentoonstelling, welke elke
10 jaar in ons land plaats vindt.
De afgelopen 34 jaar is ondergetekende in diverse functies betrokken geweest bij de Floriades 1982,
1992, 2002 en 2012. Mede op basis van deze ervaring is dit document opgesteld.
Het doel van het document is een beter inzicht te geven in de problematieken welke spelen met
betrekking tot de organisatie van een Floriade en hoe deze worden veroorzaakt.
Tevens proberen we een aantal hardnekkige onjuistheden over de Floriade, recht te zetten.
Wij hopen dat mede naar aanleiding van dit rapport, een open discussie zal ontstaan, zodat het juiste
concept voor een toekomstige Floriade ontwikkeld zal kunnen worden en dit belangrijke evenement
voor de BV Nederland behouden blijft.

Hans van Driem.
International Destination Strategies
Epe 5 oktober 2015
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1. Floriade 1960 Rotterdam
In de jaren na de oorlog was er een grote behoefte bij de Nederlandse bevolking naar “ vermaak en
informatie”. Door middel van een aantal eenvoudige gebouwde paviljoens en presentaties kregen
tentoonstellingen zoals de Huishoudbeurs vorm en inhoud. In 1950 trok de eerste editie 50.000
bezoekers en positioneerde de Huishoudbeurs zich als de vakbeurs van de huisvrouw. Dit type
tentoonstellingen voldeden in die jaren aan de toenmalige behoefte aan vermaak en informatie.
Het huidige concept van de Floriade is eind jaren 50 ontwikkeld, door Jacques Kleiboer en zijn
rechterhand Jan van Oostrom. Beide heren hadden daarvoor al succesvol de tentoonstelling Rotterdam
Ahoy en de E 55 georganiseerd. Zij trokken hiermede miljoenen bezoekers, mede omdat ander vrijetijd
aanbod in die jaren nauwelijks aanwezig was.
De eerste Floriade vond in 1960 plaats in Het Park in Rotterdam . In dat
jaar was ook de opening van de Euromast , welke als permanente attractie
geïntegreerd werd in het (tijdelijke) tentoonstelling concept van de
Floriade . De Euromast was een publiek trekker van groot formaat en met
5 miljoen bezoeken werd de eerste Floriade een doorslaand succes.
Tevens maakte de Floriade 1960 gebruik van de toen nog in Het Park gelegen, Ahoy Hallen. Deze
permanente tentoonstellingshallen werden tijdelijk gebruikt voor de 12 binnen-tentoonstellingen, welke
het hart vormen van elke Floriade.
2.

Floriade 1972 Amsterdam

Jacques Kleiboer de initiator van de Floriade, zocht daarna een andere financieel sterke gemeente als
partner voor zijn privé organisatie bureau. Toen na het succes van Rotterdam, Amsterdam aangaf graag
gastheer te willen zijn, ging hij hier direct op in.
De Floriade in Amsterdam, in 1972, werd gebruikt om twee nieuwe parken te ontwikkelen: het
Beatrixpark (achter de huidige RAI) en het Amstelpark. De ontwerper was Bert Mos, in dienst van de
gemeente Amsterdam.
Hoewel 1972 een natte zomer kende, was deze Floriade financieel een succes. Van de investering van 5
miljoen gulden, die Amsterdam al in 1967 als werkkapitaal had ingezet, kwamen enkele miljoenen terug.
Door slim gebruik te maken van reeds bestaande RAI tentoonstelling gebouwen wist Jacques Kleiboer
ook van deze Floriade voor zijn eigen organisatie, een winstgevende onderneming te maken.
Hoewel officiële cijfers niet beschikbaar zijn , gaat men uit van circa 4 miljoen bezoeken . Dit hoge aantal
bezoeken werd mede veroorzaakt door de uitgifte van grote aantallen passepartout’s in de regio
Amsterdam. Met zo’n entreekaart kan men onbeperkt het park en de tentoonstelling bezoeken.
Het expositieterrein had een omvang van 70 hectare. In 1972 was de RAI nog niet zo groot als nu en ook
de Ringweg Zuid en het station Amsterdam RAI waren er toen nog niet; dit alles was Floriadeterrein.
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Bezoekers gingen met een kabelbaan over het tracé van de Ringweg van de binnen
tentoonstellingshallen(RAI) en het Amstelpark. Daarnaast reed een Floriade-treintje tussen de
verschillende parkonderdelen.

De nadruk lag vooral op bloemen, bloemen en nogmaals bloemen (onder meer 40.000 dahlia’s; de liliade
en heel veel tuinen). Ook het rosarium en de vaste plantentuin waren toppers. Met een 54 meter hoog
reuzenrad kon je de expositie van boven bekijken. Door promotie en de goede bereikbaarheid kwamen
veel bezoekers met het openbaar vervoer uit de direct omliggende wijken/gemeenten.
1972 was een jaar van veel alternatieve maatschappelijke en politieke stromingen, die in Amsterdam een
hoogtepunt vonden. Zo stonden er bij opening Roel van Duijn, destijds raadslid namens de
Kabouterpartij en PvdA raadslid Treumann, in spijkerpak, wat hem een hand opleverde van minister
Schmelzer, omdat die dacht dat Treumann een van de tuinlieden was.
Na afloop van de tentoonstelling zijn twee parken overgebleven, waarvan een aantal elementen nog
altijd waarneembaar is; in de zomer rijdt er nog steeds een treintje, het Glazen Huis, destijds
kunstpaviljoen, is opgeknapt en het parkrestaurant ‘Het Rosarium’ is na een brand weer opgebouwd.
Heel herkenbaar zijn nog de forse betonnen bruggen en brede paden, die in die tijd werden ontworpen.
Van een destijds door Mien Ruys geïntroduceerde tuin met gewassen grindtegels en bielzen (DE trend in
de jaren zeventig) is helaas niets meer over! De parken zijn later twee aparte entiteiten geworden, door
de aanleg van de Ringweg Zuid, de metrolijnen en de uitbreidingen van de RAI.
Een leuke anekdote: De Floriade werd ditmaal niet door een lid van het Koninklijk Huis geopend:
Koningin Juliana was wel aanwezig, maar niet officieel gevraagd om te openen. De voorzitter redde de
opening door snel een lint door te knippen.
De strategie van J Kleiboer als commerciële organisator was, om zo veel mogelijk gebruik te maken van
reeds bestaande infrastructuur (RAI tentoonstellingshal) en de benodigde infrastructuur een onderdeel te
laten zijn van een nieuw (gemeentelijk) permanent park. Alleen op deze wijze slaagde hij erin om, als
privé ondernemer, bedrijfseconomisch winst te maken met de tentoonstelling exploitatie van de
Floriade’s. Het merendeel van de kosten van een Floriade werd door de gemeente en tuinbouw gedragen.
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3. Floriade 1982 Amsterdam
Naar aanleiding van het commerciële succes voor zijn eigen organisatie begon Jacques Kleiboer direct na
afloop, gesprekken met de gemeente Amsterdam, voor een volgende editie in 1982. De gemeente
Amsterdam zag op dat moment ook duidelijk de meerwaarde van een Floriade voor de internationale
promotie van de stad. Zij werden hierbij ondersteund door o.a. KLM en Martinair welke eind jaren 70
veel extra stoelen moesten vullen op de trans-Atlantische routes, door de ingebruikname van de nieuwe
grote Boeing 747 en DC10. Deze Floriade promotie was zelfs zichtbaar in de James Bond film “Never Say
Never Again”.
De Floriade van 1982 vond plaats in het huidige recreatiegebied Gaasperplas, in Amsterdam Zuidoost.
De varen-tuin, de heemtuin, de azaleatuin en het planetarium trokken bijzondere aandacht. Het
ontwerp werd geschetst met de gedachte dat het open weidegebied zou samensmelten met een
verdicht stadsrandpark, want door verstedelijking ontstond een groeiende behoefte aan recreatie in de
openlucht. De Floriade 1982 moest een concept laten zien hoe stad en platteland met elkaar konden
worden verbonden door van een open weidegebied naar een recreatiegebied te gaan, waarin een
visueel verdichtende werking in het landschap toelaatbaar was, omdat hier het historisch gegroeide
landschap door de stedelijke groei en zandwinning was aangetast.
De twee parken van de Floriade in 1972 en 1982 waren volgens sommigen elkaars tegengestelden: die
van 1972, het Amstelpark, was nog strak en functioneel ontworpen, die van 1982, het Gaasperpark ,
werd monument van de neoromantiek met het beeld van slingerende paden, grillige oeverlijnen,
weelderige begroeiing, knotwilgen langs kruidenrijke weilandjes en stille, beschaduwde waterpartijen.
Beide parken waren uiteraard ontworpen en betaald , door de gemeente, toen nog Openbare Werken
geheten. Ze pasten in het grotere idee om de nieuwe uitleg van Amsterdam in een dichte haag van groen
te vatten. Voor Jacques Kleiboer betekende dit een ideaal (gratis) platform voor de organisatie van de
Floriade buitententoonstellingen.
De geschiedenis van het Gaasperpark gaat terug tot 1971, toen voor het gehele gebied rond het
geprojecteerde Amsterdam-Zuidoost een regionaal park werd ontworpen. Voor het noordelijke deel, het
latere Floriadepark, lag in 1975 een schets gereed van Lucas van Herwaarden, werkzaam bij de
gemeente. Toen het besluit viel om de Floriade weer in Amsterdam te organiseren, moest het
noordelijke deel versneld worden aangelegd. De aanleg begon al in 1977. Een apart ontwerpteam onder
leiding van J.W. van der Meeren tekende het definitieve ontwerp.
Vooraf werd bepaald welke elementen na afloop van de Floriade weer zouden worden verwijderd, maar
na de jaren tachtig wilde Amsterdam het park sterk versoberen. Het nieuwe beheerplan omvatte
opheffing van het griendeneiland en de heemgebiedjes, uitkleding van de siertuinen, kaalslag rondom de
plas en de bouw van een tropisch zwemparadijs. De vrienden van het Gaasperplaspark wisten een aantal
siertuinen te behouden en vervulden een soort waakhondfunctie tegen nieuwe bezuinigingsplannen
voor het park en tegen bouwplannen in het recreatiegebied Gaasperplas. Elk jaar dansen er duizenden
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mensen aan de plas tijdens het Open Air Festival en er worden andere activiteiten ontplooid. Nog steeds
zijn er elementen van Floriade 1982 terug te vinden in het huidige recreatiegebied. ( Met dank aan T.A.)
Dankzij de ervaring op het gebied van promotie van de heer Kleiboer is deze Floriade een succes
geworden in termen van bezoeken. Volgens gegevens van zijn eigen organisatiebureau hebben circa 4,5
miljoen bezoeken plaats gevonden.
In de boekhouding van 1982, werden echter slechts 1,9 miljoen verkochte kaarten geregistreerd.
Aangezien het bureau van Kleiboer een privé onderneming was, zijn publiekelijk hier weinig concrete
gegevens van bekend. Vermoedelijk zijn er door de bewoners van de omliggende gemeenten

tienduizenden seizoenkaarten aangeschaft waardoor het aantal (gratis) herhalingsbezoeken zo hoog is
opgelopen.
Door het lage aantal verkochte kaarten was de Floriade 1982 financieel geen groot succes , mede
doordat Kleiboer voor het eerst in de geschiedenis van een Floriade veel tijdelijke bouwwerken moest
neerzetten, zoals een grote tentoonstellingshal en tevens uit eigen beurs de benodigde tentoonstelling
nuts-infrastructuur moest financieren.
De kosten met betrekking tot de park aanleg zoals paden, wegen, buiteninzendingen, etc. werden nog
weggewerkt in de begroting van de Gemeente Amsterdam, in het kader van de aanleg en onderhoud van
het nieuwe park. Ook de Sterrenwacht die bedoeld was als grote publiekstrekker leed verlies, maar ook
dit tekort werd geruisloos weggewerkt door de gemeente. Een actie welke door de politiek in begin jaren
80, nog zonder veel ophef gedaan kon worden.
Aangezien de gemeente Amsterdam en de Nederlandse tuinbouw langzamerhand begrepen dat de
organisatie van een Floriade voor Kleiboer een winstgevende “business “ kon zijn , werd men wel minder
coulant op het gebied van het doorschuiven van kosten, met name naar de overheid. Dit alles zette het
privé verdienmodel voor een Floriade voor Kleiboer onder druk.
Kort na de Floriade 1982 is Jacques Kleiboer overleden. Door zijn overlijden is veel praktische kennis over
de organisatie van Floriades verloren gegaan en moest " het wiel" grotendeels weer opnieuw worden
uitgevonden.
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4. Floriade 1992 Zoetermeer
Het management team van de Floriade 1992 bestond gedurende 5 jaar ( 1988-1993) uit de (tuinbouw)
secretaris A. Groot , een Technisch Directeur , de heer D Bosman en een Commercieel Directeur
(ondergetekende). Een aantal personen/ex-medewerkers van de Floriade 1982, welke met Kleiboer
hadden samengewerkt zoals George Aten, zijn ook betrokken geweest bij de Floriade 1992, waardoor
nog iets van zijn knowhow bewaard is gebleven. Onder leiding van de secretaris en met ondersteuning
van de regeringscommissaris de heer A. de Zeeuw , werden deze personen mede ingezet voor het
aantrekken van binnenlandse en buitenlandse inzenders. Door hun jarenlange ervaring op dit gebied
werd met name een groot aantal aan buitenlandse paviljoen inzendingen gerealiseerd, welke ook
inhoudelijk een grote toegevoegde waarde hadden.
Voor buitenlandse inzendingen, welke geen toegevoegde waarde hadden voor de Floriade kwaliteit
beleving, maar alleen producten wilden verkopen, werd een aparte locatie ingericht. Op deze wijze
werd vermeden dat bezoekers ongewenst werden geconfronteerd met “goedkope verkoop bazaars”
zoals vaak in latere Floriade’s het geval is geweest.
In die jaren werden de overheid budgeten nog niet door bezuinigingen bedreigd. Hierdoor waren er
voldoende subsidies beschikbaar voor schitterende inzendingen van gemeentes, provincies, ministeries
en ngo instellingen . Het Ecodrome, Aart de Aardworm , Haags Paviljoen en de aansprekende inzending
van de Hoogheemraadschappen, trokken veel bezoek. Ook de productschappen van de tuinbouw waren
nog present met presentaties zoals een Kooktheater , Kas van de Toekomst en diverse zeer grote
speciale planten en bloemen inzendingen. Daarnaast participeerde het bedrijfsleven volop met een
aantal paviljoens zoals PTT/KPN , DAF, NS, Sony, Alcoa, etc. In totaal is door derden circa Hfl. 82 miljoen
geïnvesteerd in exposities voor de bezoekers.

Om alle deelnemers op het publiekstentoonstellingsterrein van 68 ha te kunnen groeperen en
overzichtelijk te kunnen presenteren aan de bezoekers, werd een geheel nieuw Floriade concept
ontwikkeld op basis van Epcot in Orlando. Hiervoor werd het terrein ingedeeld in diverse thema
gebieden zoals handel/transport en distributie, wereldtuinen, milieu, toekomst, etc. Dit principe werd
daarna ook door latere Floriade’s overgenomen.
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Door het groeiend enthousiasme van de inzenders gaven bestuur en directie , groen licht voor
investeringen in een groot aantal tijdelijke voorzieningen, zoals de “Remco ”Tentoonstellingshal van
12.000 m2 , inclusief handelscentrum met vergaderzalen en business suites, Europa 1992 feest en
congresruimte van 4000 m2, winkels, evenementen theater en attracties zoals een monorail,
uitzichttoren , Madurodam maquettes, speeltuin , waterfietsen in de vorm van zwanen, Tonka
kinderdagverblijf en antieke HTM trams. In samenwerking met sponsors zoals MartinAir en Mars/Bounty
werden een groot aantal publieksevenementen georganiseerd zoals de Cypress Garden Water Ski Show,
Bush Garden Show Band, Muziek & Theater festivals, etc.

Tevens was de (gesubsidieerde) kunsttentoonstelling met werk van o.a. Rob Scholte een grote
publiekstrekker.
De officiële uitgaven door de Stichting Floriade bedroeg Hfl. 113 miljoen. Hierbij is echter niet bij
inbegrepen de investeringen van derden in paviljoens, etc. De inschatting is dat totaal door alle
deelnemers circa Hfl 195 miljoen is geïnvesteerd in het project. Hierdoor werd de P van Product van de
Floriade 1992 één van de beste in de geschiedenis van de Floriade .
Tevens werd op het gebied van de P van Promotie circa Hfl. 10 miljoen besteed aan sales & marketing in
samenhang met TV/radio spots en grootschalige joint-promotion met Mc Donalds, vd Valk, NS en
supermarkt ketens zoals AH.
De positieve mond tot mond reclame , ondersteund door een krachtige media aandacht , resulteerde
met name in de laatste weken van de tentoonstelling tot grote aantallen bezoekers, met als top 43.415
bezoeken op 27 september. In totaal werden er 2.847.291 miljoen entreekaarten (incl. 42.414 seizoen
kaarten) verkocht en 3.355.600 bezoeken geregistreerd. Het bus parkeerterrein verwerkte o.a. meer
dan 26.600 touringcars met groepsbezoek.
De behaalde resultaten van de kaartverkoop waren iets beter dan gecalculeerd in het Floriade sales &
marketingplan van 1988. Hierdoor werden de gebudgetteerde inkomsten uit kaartverkoop, horeca, etc.
ruimschoots gehaald.
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De extra inkomsten waren helaas niet genoeg om alle kosten van de tijdelijke aangelegde infrastructuur
zoals nutsvoorzieningen parkeerterreinen, kassen, tentoonstellingshal , evenementen hal, attracties, etc.
af te dekken. Hierdoor ontstond eind 1992 een niet gebudgetteerd extra exploitatie tekort van
Hfl. 9 miljoen ( € 4,1 miljoen), bovenop het reeds eerder berekende exploitatieverlies in 1988.
Op zich zelf moet het voor politici niet verbazingwekkend zijn dat, een exploitatie begroting gemaakt in
1988, vijf jaar later in 1993, een afwijking vertoond van circa 8 %.
Na opheffing van de Stichting Floriade kwam de grond medio 1993 weer beschikbaar, welke in de jaren
80 was aangekocht voor Hfl. 6 per m2. De projectontwikkelaars bleken bereid aanzienlijk meer te willen
betalen voor reeds aanwezige ex- Floriade infrastructuur, bestaande uit een 93 ha volwassen
parklandschap met bomen, rozentuinen, paden/wegen infrastructuur, etc. De verkoop van het terrein,
bracht door de Floriade -voorinvestering , de gemeente Zoetermeer circa Hfl. 20 miljoen extra op dan
oorspronkelijk begroot en werden op dit terrein 1632 woningen gebouwd plus 60.000 m2 kantoor
oppervlakte. Hierdoor werd het bovengenoemde extra verlies van de Floriade 92 uiteindelijk
gecompenseerd door een extra positief financieel resultaat voor de Gemeente Zoetermeer. ( Luigi van
Leeuwen , ex-burgemeester van Zoetermeer). Helaas hebben de andere risico dragende partners ,de
Gemeente Den Haag en Provincie Zuid Holland, niet geprofiteerd van deze meevaller!
In politieke en media termen gesproken heeft de Floriade 1992 dus uiteindelijk geen verlies geleden.
In bedrijfseconomisch termen natuurlijk wel. Elke Floriade tentoonstelling exploitatie zal altijd een
bedrijfseconomisch verlies leiden. Het is namelijk absoluut onmogelijk de gedane investeringen in semipermanente faciliteiten van het tentoonstellingsplatform , binnen de 6 maanden van de tentoonstellingexploitatie, terug te verdienen!
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5. Floriade 2002 Hoofddorp.
Eén van de belangrijkste (politieke) doelstellingen voor de deelname van de gemeente Haarlemmermeer
om zich kandidaat te stellen was :
• Uitbreiding van de structurele groenvoorzieningen in de gemeente: het ging hierbij om een impuls voor
de in totaal 2000 hectare te realiseren groenvoorzieningen binnen het Strategisch Groen Project (SGP)
van 1600 hectare en het project Mainport & Groen (400 hectare);
• Aanleg, realisatie en ingebruikname van nieuwe infrastructuur. Dit betrof vooral de (versnelde) aanleg
van de N22 (later N205) en de openbaarvervoer verbinding 'Zuid Tangent'.
Met betrekking tot de realisering van het project besloot de gemeente Haarlemmermeer een geheel
andere en eigen koers te varen, dan in de Floriade 1992. In de periode tot de opening is er opvallend
weinig contact geweest tussen de oude en nieuwe organisatie om “lessons learned” te bespreken. Men
verkeerde in de veronderstelling tot een beter financieel resultaat te komen op basis van geheel nieuwe
inzichten met betrekking tot de organisatie van dit evenement. Helaas heeft dit een tegengesteld effect
gehad en is het niet gebudgetteerde extra exploitatie verlies uitgekomen op circa € 7,2 miljoen.
De gemeente Haarlemmermeer nam verplichtingen op zich om de realisatie van de Floriade mogelijk te
maken. Een en ander stond verwoord in het contract tussen de gemeente en de Stichting. Er werden
hierbij verplichtingen op een 20-tal punten geformuleerd.
Op hoofdlijnen betrof het hierbij maatregelen op het gebied van:
•
•
•







Overlegstructuur en rapportage;
Bodem-, waterkwaliteit, beschikbaarheid gronden;
Bereikbaarheid, waarbij aspecten als voldoende vervoer, gescheiden verkeersstromen, tijdige
gereedheid van de infrastructuur en verkeersmaatregelen aan de orde waren;
ruimtelijke ordening met de relevante procedures;
Milieu Effect Rapportage;
Basisinrichting park, terreinbeheer, oplevering terrein;
Voorzieningen eindbestemming;
Handhaving en veiligheid;
Financiën

Het Floriade-terrein, de omliggende infrastructuur, wegen en openbaar vervoer, de groenvoorzieningen,
de fietsinfrastructuur en andere genoemde elementen, zijn allemaal binnen de daarvoor beschikbare tijd
gerealiseerd .
Op het vlak van financiën nam de gemeente een drietal verplichtingen op zich.
In de eerste plaats de garantie voor de publieke bijdrage van Hfl. 40,76 miljoen ten behoeve van het
verwachte exploitatie tekort/verlies, met betrekking tot de totale begroting van circa € 70 miljoen.
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Op de tweede plaats heeft de gemeente Haarlemmermeer circa Hfl. 12 miljoen bijgedragen in de
begroting van de exploitatie Stichting Floriade, waarin naast de deelnemende gemeenten onder andere
ook de bijdragen van Schiphol en de Provincie Noord Holland voorkomen.
Op de derde plaats stond de gemeente garant voor de totale exploitatiebegroting van de Floriade 2002.
Dit betekende dat een eventueel tekort (c.q. overschot) geheel ten laste (c.q. ten gunste) van de
gemeente kwam, met uitzondering van een beperkte garantiebijdrage van de provincie Noord Holland”
Uiteindelijk zijn er 2.070.877 kaarten verkocht en 2,3 miljoen bezoeken geregistreerd , waarvan circa
950.000 van buitenlanders en 138.000 vak-bezoeken. De exploitatiebegroting ging uit van 2,7 miljoen
bezoeken. Eerdere prognoses spraken zelfs over 3,4 miljoen….! Als uitgangspunten hiervoor diende de
resultaten van Floriade 1992 en de aantrekkelijker locatie van Haarlemmermeer, vlak nabij Amsterdam
en Schiphol.

De oorzaken van het extra verlies van € 7,6 miljoen waren aan de inkomsten kant :
-De sponsor inkomsten waren onderdeel van het reguliere budget, in plaats van het additionele budget.
Door tegenvallende sponsor inkomsten moesten hierdoor al voor opening, drastische bezuinigingen
uitgevoerd worden.
-Het promotiebudget was onderdeel van de sluitpost algemene reserve . Nadat men enig inzicht had in
de kosten en baten, kon men pas de promotie starten. Hierdoor is deze te laat en te summier
uitgevoerd. Zelfs een “extra last minute task force promotie budget ”van € 5,5 miljoen tijdens opening,
mede tot stand gekomen met een extra bijdrage van o.a. de Rabobank, kon het tij niet keren.
-In tegenstelling tot de Floriade 1992 , wilde men niet de verantwoordelijkheid van de sales & marketing
in handen geven van één persoon , maar van de Marketing & Communicatiecommissie. Dit heeft geleid
tot lange Poolse landdagen met theoretische discussies over S&M strategieën, in plaats van de
uitvoering van keiharde sales en marketing acties, die nodig zijn om een Floriade te positioneren, te
midden van de moordende concurrentie, op de overvolle Nederlandse dagrecreatie markt.
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-Een te rigide prijsbeleid voor opening heeft geleid tot weinig boekingen van grote bijeenkomsten
waardoor congressen, feesten, partijen minder plaatsgevonden hebben. Dit heeft mede geleid tot
minder profilering van de Floriade 2002 in Nederland en dus ook minder publiek bezoek.
-De onnodige prijsdumping halverwege de Floriade, als paniek reactie op tegenvallende bezoekers
aantallen. Dit heeft geleid tot een lagere kaartverkoop opbrengst.
-De Floriade 2002 had (noodgedwongen door de layout van het beschikbaar gestelde terrein),
twee (2) in en uitgangen. Een taboe in themapark planning, aangezien het leidt tot verwarring bij de
bezoekers en angst om (bijvoorbeeld )te laat te komen bij de touringcar. Hierdoor ontstaat een daling
van “internal sales” (Horeca en shops)
-Ongunstige lay-out van het beschikbaar gestelde terrein; bestaande uit drie delen verbonden door één
brug en een lange smalle stroken grond , waardoor “ de Floriade beleving” verloren ging, tijdens de saaie
passages door “niemandsland” . Tevens ontbrak een goede interne publiek transport mogelijkheid met
voldoende capaciteit, zodat er lange afstanden te voet afgelegd moesten worden door het 60+ publiek.
-In 2002 begon het effect merkbaar te worden van het “afhaken van de tuinbouw inzenders”. De grote
variëteit van vele wisselende inzendingen ontbrak, waardoor in diverse deelgebieden de oude Floriade
beleving niet echt aanwezig was .
Met name de laatste twee punten leidden tot een negatieve mond tot mond reclame bij de vaste kern
van de Floriade bezoekers , waardoor er minder (herhaling) bezoek plaats vond.
Alle bovengenoemde factoren droegen bij tot de tegenvallende kaart verkoop, in vergelijking met het
budget . (2.1 versus 2.7 miljoen)
Aan de kosten kant droegen de volgende onderwerpen bij tot een verhoging:
-Een te dure tentoonstellingshal , mede veroorzaakt door sponsering in natura en zonder heldere
afspraken over hergebruik na afloop.
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-De keuze van een locatie in een overwegend bestaand park, waardoor kapitalisatie van de Floriade
investeringen na afloop nauwelijks mogelijk was. Er waren geen afspraken met de gemeente hierover en
kon ook een eventuele extra winst bij verkoop aan projectontwikkelaars, gekapitaliseerd worden.
Tenslotte heeft de niet sterke en duidelijke organisatie structuur bijgedragen tot het ontbreken van een
daadkrachtig beleid op het gebied van product ontwikkeling en promotie. Er waren te veel kapteins op
het schip. Ook het definitieve vertrek van de algemeen directeur, net na de opening heeft niet
bijgedragen tot een uniforme strategie. Dit soort complexe projecten vraagt om heldere
verantwoordelijkheden en een gezaghebbende kaptein aan het roer.
Een pluspunt van de Floriade 2002 was de uitstekende financiële project administratie. Dankzij dit
systeem heeft de toenmalige financieel directeur Jan Willem Griep, de Floriade 2002 kunnen behoeden
voor een nog groter extra verlies dan € 7,2 miljoen.
De “Legacy van de Floriade 2002 zijn het "Dak", het paviljoen van Haarlemmermeer en Big Spotters Hill.

Ondergetekende is als directeur TRN/NBTC verantwoordelijk geweest voor de acquisitie van de 950.000
buitenlandse bezoekers d.m.v een contract Floriade –TRN/NBTC. Deze overeenkomst was , gezien de
aanwezige ervaring met betrekking tot Floriade 82 en 92, redelijk gemakkelijk uit te voeren en derhalve
een profijtelijke inkomsten bron van enkele honderdduizenden euro’s voor TRN/NBTC.
Daarnaast heeft ondergetekende in april/mei 2002 diverse gesprekken gevoerd met de toenmalige
algemeen directeur over de eventuele positie van interim directeur, indien hij zou uitvallen.
Tot slot is TRN/NBTC lid geweest van de evaluatie commissie van Floriade 2002.
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6. Floriade 2012 Venlo.
Het financiële debacle van de Floriade 2002 leidde tot veel negatieve publiciteit, waardoor potentiële
kandidaat steden en provincies in de gaten kregen dat het organiseren van een Floriade een risicovolle
aangelegenheid was. Voor de Floriade in 2012 waren aanvankelijk ook Arnhem, Rotterdam en de
Drechtsteden kandidaat. Zij hebben hun kandidatuur ingetrokken. Voor de gemeente Arnhem was het
risico op financiële tekorten voor rekening van de gemeente daarvoor het belangrijkste argument. Voor
de gemeente Rotterdam was dat het verwachte financiële risico op de exploitatie van het evenement.
Het intrekken van de kandidatuur van Drechtsteden werd veroorzaakt door het wegvallen van een
kleine, maar noodzakelijke partner, onder meer gebaseerd op een inschatting van de financiële risico’s.
Hierdoor verliep het selectie proces voor de Floriade 2012 teleurstellend voor de NTR. De laatst
overgebleven kandidaat Venlo, kreeg de Floriade toegewezen door de Tuinbouwraad, zonder dat er één
tegenkandidaat was.
De Floriade van 2012 was de 19e AIPH wereldtuinbouwtentoonstelling. Het was de 6e editie van de
Floriade en vond plaats van 5 april tot en met 7 oktober 2012. Het totale terrein van de Floriade besloeg
66 hectare, waarvan 22 hectare bos, 2,5 hectare gebouwen en 4 hectare water. Voor deze editie werden
1700 bomen aangeplant. Daarnaast plantte de organisatie 20.000 heesters, 200.000 vaste planten,
65.000 waterplanten, 1,5 miljoen bloembollen en 95.000 eenjarige planten.
Om de tentoonstelling in goede banen te leiden en om te vermijden dat er nogmaals, een niet
gebudgetteerd, extra exploitatie tekort/verlies zou worden behaald, werd Paul Beck als zwaargewicht uit
de recreatie sector, aangesteld als directeur van de BV. Paul Beck o.a ex-directeur Efteling , AutoStad
Hannover, etc. heeft vervolgens één van de beste managementteams samengesteld om een Floriade te
leiden. Alle managers waren stuk voor stuk vakmensen met ervaring in de leisure & hospitality industrie .
Het is daarom een zeer zorgwekkende ontwikkeling, dat zelfs een vakman als Paul Beck er niet in
geslaagd is met zijn professionele team , de Floriade 2012 tentoonstelling exploitatie binnen het vooraf
afgesproken kosten en inkomsten budget, te houden.
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De achterliggende politieke motivatie om de Floriade 2012 te houden was de creatie van een
zogenoemd Greenpark Venlo, waar in een bedrijvenpark van 45 ha een kenniscluster zou moeten gaan
ontstaan . De totale vastgoed waarde was berekend op € 300 miljoen.
Hiervan zou circa €75 miljoen al gerealiseerd zou moeten zijn tijdens de Floriade in de vorm van het
Poortgebouw, de groene landschapsontwikkeling, etc. Deze kosten waren (gedeeltelijk) in de Floriade
begroting opgenomen ( Circa € 40 miljoen)
Daarnaast zijn ten behoeve van de Floriade 2012 grote infrastructuur investeringen gedaan in de regio
Venlo, ter hoogte van circa € 200 miljoen . Zijnde de aanleg van de A74 ( € 90 miljoen), de daarbij
behorende investering ( € 25 miljoen), de Greenportlane ( € 50 miljoen) , wegen en fietspaden rond
Venlo Greenpark en diverse infrastructurele projecten in Venlo, welke versneld zijn gerealiseerd .
Men verwachtte dat een aantal tuinbouwinzending permanent gemaakt konden worden en de
investering van derden op de Floriade zou toenemen tot circa € 70 miljoen.

De BV Floriade 2012 zelf had een begroting van circa € 90 miljoen . Om het verwachte exploitatie tekort
te dekken heeft de provincie Limburg € 7 miljoen gedoneerd, de gemeente Venlo en omliggende
gemeenten € 8 miljoen, het rijk € 5 miljoen en 'Europa' € 2,5 miljoen. In het totaal bedroeg de
overheidsbijdrage in het verwachtte exploitatie tekort/verlies van het evenement, totaal € 26,5 miljoen
(inclusief € 4 miljoen indexering).
De grondexploitatie tijdens en na afloop moest € 10 miljoen opbrengen. Het oorspronkelijk budget voor
sponsering was € 17 miljoen , maar is voor opening al teruggebracht naar € 12 miljoen. De rest van de
kosten van circa € 40 miljoen, moest worden terugverdiend via de bezoekers exploitatie zoals
ticketverkoop, horeca, feesten en partijen, etc.
Met betrekking tot de ticketverkoop ging men uit van inkomsten van € 28 miljoen netto.
De Floriade 2012 streefde erna om de trendbreuk van dalende bezoekers aantallen vanaf 2002, te
doorbreken en budgetteerde minimaal 2 miljoen bezoekers. Men ging op basis van marktonderzoek er
van uit dat 2,4 miljoen bezoekers realiseerbaar was.
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Bij 2 miljoen verkochte kaartjes zou het evenement 'quitte' draaien. Daarmee werd bedoeld dat het
project , inclusief de reeds gereserveerde subsidies om het exploitatie verlies te compenseren, binnen de
begroting zou blijven. Daarnaast was er “het realistische scenario” waarbij werd uitgegaan van een
bezoekersaantal van 2,4 miljoen en een extra resultaat van € 4,8 miljoen ter extra compensatie van het
restant tekort/verlies.
Uiteindelijk werd met grote moeite 1,7 miljoen kaarten verkocht aan bezoekers en genereerde het
evenement krap 2.000.000 miljoen bezoeken.
Ook in Venlo werden weer bedrijfseconomische begrippen, door de politiek en pers verkeerd gebruikt.
Zo werd op in april 2012 optimistisch gemeld door de politieke bestuurders “ Bij meer mensen wordt er
winst geboekt die naar de zeven gemeenten gaat “….
Helaas draaiden ook hier de gemeenten op voor het extra verlies van € 5,5 miljoen . Dit extra verlies is
ook nog enigszins geflatteerd omdat het bestaat uit een extra parkexploitatie verlies van € 9 miljoen
minus een veel bediscussieerde extra opbrengst Floriade infrastructuur van € 3,5 miljoen. Hierbij zijn de
kosten/opbrengsten van de ene (Floriade BV) naar de andere organisatie (Venlo Green Park)
doorgeschoven.
Door gebruik te maken van toekomstige permanente gebouwen, probeerde de organisatie van de
Floriade 2012 de financiële kosten te drukken en een acceptabel Floriade product te realiseren.
Zo werd ,zoals boven reeds is vermeld, met aanzienlijke subsidies van de Provincie Limburg, de bouw
van het entreegebouw gerealiseerd en het hoofdtentoonstellingsgebouw. Recent blijkt dat er eventueel
nog een extra afschrijving op Floriade gebouwen van circa € 8,3 miljoen gedaan dient te worden,
waardoor het niet-gebudgetteerde verlies nog verder dreigt op te lopen.

Desondanks de bovenstaande permanente gebouwen, diende men voor de Floriade Venlo nog vele
tijdelijke gebouwen te moeten plaatsen om de expositie te huisvesten.
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Naast de uiteindelijk tegenvallende sponsor inkomsten van € 10 miljoen, waren er voor opening nog
meer zaken die een financieel succes vanaf het begin twijfelachtig maakten.
Zo werd de verwachting bewaarheid dat het zeer kostbaar zou zijn om een groot deel van de
geprojecteerde bezoekers te halen uit de Duitse en Belgische regio's , waar de Floriade nauwelijks
naamsbekendheid geniet. Deze potentiële bezoekers kenden immers de naam en het product Floriade
geheel niet. Tevens bestaat in Duitsland al een overaanbod aan concurrerende gelijksoortige exposites,
genaamd Gartenschau . In 2012 waren er zelfs drie van deze Duitse Floriades; in Bamberg, Nagold en
Löbau, waardoor er al überhaupt minder interesse bestond in Duitsland voor een Floriade in Venlo.
In 2012 werd ook duidelijk dat het groepsbezoek aan een Floriade blijft afnemen en bezoekers steeds
meer individueel komen. Dit leidde in 2012 tot veel transport kosten aangezien de individuele bezoekers
per shuttle vervoerd moesten worden van de verderop gelegen parking, naar de parkingang .
Ondanks alle professionele inspanningen van Paul Beck en zijn team, bleek het ook moeilijk te zijn
voldoende inzendingen van niveau aan te trekken. Zo bestond het Chinese paviljoen uit een bijna geheel
leeg gebouw, waarin weinig tot niets te beleven viel.
De Floriade 2012 ging er in 2008 vanuit dat de totale investering zou oplopen tot € 155 miljoen (Arcadis),
maar helaas is dat bedrag niet gerealiseerd en is de P van Product Experience, ook van deze Floriade
weer verder afgenomen. In hoofdstuk 9 zullen wij hiervan de oorzaken aangeven.
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7. De bouwkosten van het tentoonstelling platform voor een Floriade.
De voorbereiding- en bouwkosten van een Floriade verschillen niet veel met de aanleg van een nieuw
themapark. Volgens een ruwe vuistregel is er ongeveer € 10- €15 miljoen investering benodigd per
100.000 bezoekers voor een geheel nieuw seizoen park.
-

-

-

Een themapark van 30 ha , met een capaciteit van 750.000 bezoeken per seizoen kost inclusief
design & ontwikkeling, nutsinfrastructuur, parking, horeca, winkels en attracties, circa € 100
miljoen.
Een nieuw te bouwen Eden project, wat ruwweg vergelijkbaar is met een Floriade, kost circa
€ 135 miljoen , gebaseerd op een bezoekers capaciteit van 1.000.000 en een oppervlakte van
circa 15 ha.
Vergelijken we de benodigde investering in een Floriade met 2.000.000 bezoeken, dan zou
volgens de huidige “leisure industry standards” , de totale investering circa € 200 miljoen
moeten bedragen.

Een investering op dit niveau is noodzakelijk om enigszins de concurrentie aan te kunnen gaan op de
overvolle markt van de dagrecreatie, tentoonstellingen en evenementen. Men dient zich daarbij te
realiseren dat bij een geheel nieuw themapark veel investeringen “onzichtbaar” zijn voor de consument
zoals nutsvoorzieningen, kantoren, technische dienst of …dat ze geheel van zelfsprekend zijn en geen
toegevoegde waarde hebben , zoals parkeerterrein, landscaping, toiletten, paden, wegen, restaurants.
Van de € 200 miljoen totale investeringen voor een nieuw themapark is ongeveer € 70 -€ 90 miljoen
benodigd om het platform te creëren. Hoe groter het aantal verwachtte aantal bezoekers, hoe groter de
opvang capaciteit dient te zijn (ha) en dus …hoe meer platform investeringen benodigd zijn.
Nieuwe themaparken investeren alleen het hoogst noodzakelijke in de infrastructuur van het “platform”
en zoveel mogelijk in de “visitors experience”. De ratio tussen investeringen in “Het Platform” en
“De Visitors Experience”, is uitermate belangrijk.

Ondergetekende is als directeur o.a. verantwoordelijk geweest voor de bouw van Walibi Flevo en Six
Flags in Flevoland. Een park van 30 ha met een capaciteit van rond 1.000.000 bezoeken. De totale
investeringskosten bedroegen circa € 110 miljoen waarvan circa € 45 miljoen is besteed aan een upgrade
van de basis voorzieningen van de ex-Flevohof (“Het Platform”) en investeringen buiten het park in o.a.
een rotonde op de provinciale weg , extra elektra kabels vanuit verdeelstation Dronten, gas, water, riool,
de bewegwijzering naar het park, etc.
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De ontwikkeling van een Floriade Tentoonstelling Platform is een vergelijkbare langdurige, kostbare
onderneming en bestaat ruwweg uit de volgende onderdelen:
1. Op de eerste plaats dient men gedurende minimaal 5-7 jaar een grondstuk van circa 60 ha te
verwerven om parkeerterreinen , expositie gebouwen , showtuinen, etc. te kunnen ontwikkelen.
2. De wegen infrastructuur rond het terrein dient aangelegd te worden voor de circa 400.000
auto’s , 20.000 touringcars, 40.000 motor/fietsers, inclusief bewegwijzering.
3. Tijdelijke parkeerterreinen dienen aangelegd te worden voor enkele duizenden auto’s.
4. Entree voorzieningen voor bezoekers per trein, bus, taxi en kiss & ride.
5. Nutsvoorzieningen voor water, elektra, riool, gas, internet, mobile telefonie, etc.
6. Het terrein dient door middel van “landscaping” geschikt gemaakt te worden voor een wereld
tuinbouwtentoonstelling . Hiervoor dienen o.a. circa 5-7 jaar voor aanvang, waterpartijen en
heuvels te worden aangelegd .
7. Direct daarna dienen honderden bomen en struiken te worden geplant om een enigszins
volwassen groenstructuur te kunnen tonen tijdens de Wereld Tuinbouw Tentoonstelling .
8. Vervolgens worden er, vaak vooruitlopend op de bestemming na afloop van een Floriade, de
nodige paden, wegen, bruggen, openluchttheater(2012) , hallen ( 2002), gebouwen (Villa Flora
2012) aangelegd/ gebouwd welke mede gebruikt kunnen worden voor het
tentoonstellingsplatform. Deze worden (voor-) gefinancierd door de overheid.
9. De algemene voorbereiding kosten zoals de uren van de ambtelijke werkgroepen , bid boek,
vergoeding architecten, juristen & andere inhuur derden , bestemmingsplanwijzigingen, MER
procedures, vergader en reiskosten, ontvangsten buitenlandse delegaties.
(Voor de gemeente Almere per 1/6/15 reeds € 4 miljoen)
10. De overheid moet subsidie gelden alloceren om de exploitatie begroting sluitend te krijgen.
11. De overheid moet het werkkapitaal voorfinancieren van de Floriade BV.

Indien men alle bovenstaande benodigde werkzaamheden voor een geheel nieuwe locatie voor een
Floriade , tegen commerciële kostprijs zou kapitaliseren, dan komt men op een bedrag uit van
circa € 90 miljoen, om gedurende 7 jaar, voor een periode van zes (6) maanden een Floriade
tentoonstellingsplatform te creëren.
Let wel …dan heeft men het alleen nog maar, over de kosten van het tentoonstellingsplatform. Hierop
moet dan nog de eigenlijke tentoonstelling gerealiseerd worden.
Hierbij heeft men nog een extra financiële uitdaging , omdat men ook nog de tentoonstellingsruimte
moet creëren, waarin de bloemen en planten getoond kunnen worden aan het publiek. De oplevering
van lege kassen en een binnen-tentoonstelling gebouw van 10.000 m2 , behoort dus onderdeel te zijn
van “Het Platform”. Bij de Floriade Haarlemmermeer en Venlo was dat het geval.
Vervolgens komen de inzenders met hun bloemen, planten, etc. Dit is de P van product welke het meest
belangrijke is voor de “Visitors Experience” en de zogenaamde “Whow Factor”.
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Zoals reeds verteld is de investering ratio tussen Het Platform en De Experience essentieel . Mooie lege
gebouwen, brede lege boulevards, mooie bruggen, etc. van “Platform”, kosten veel geld…maar leveren
geen “Visitors Experience “ op voor de miljoenen bezoekers. (M.u.v. een groep bezoekend architecten
en stedenbouwkundigen)
De totale investering van de Floriade 1992 bedroeg vanaf 1988 circa Hfl. 195 miljoen, hetgeen op basis
van het huidige koopkracht op circa € 152 miljoen zou uitkomen. De ratio tussen het Platform en
Experience was 5: 5.
De schatting van de Floriade 2002 was dat de inzendingen van derden circa € 40 miljoen waard waren en
dat de totale investering uitkwam op € 110 miljoen. De ratio tussen Platform en Experience was 6 : 4
Bij de Floriade 2012 ging men in 2008 uit van circa € 70 miljoen (Arcadis) aan investeringen door derden.
Uiteindelijk is de totale investering lager uitgekomen. Hoewel de investeringen aanzienlijk zijn geweest ,
hebben ze voornamelijk plaats gevonden in “Het Platform” zoals tentoonstellingshal, entreegebouw,
openluchttheater, etc. Maar wat heb je als bezoeker aan een mooi openluchttheater, wanneer er na de
schitterende Puy du Fou achtige openingsact, weinig dagelijkse shows worden opgevoerd. De ratio
tussen Platform en Experience was uiteindelijk 7 : 3.
Bij een Floriade gaat het grootste gedeelte van de financiële bijdrage van de overheid naar de creatie
van “Het Platform” en niet of in zeer bescheiden mate, naar de echte “visitors experience” .
De overheid gaat er vanuit dat de “Visitor Experience” gecreëerd dient te worden, door de inzenders van
de Wereld Tuinbouw Tentoonstelling.
De “visitors experience” is dus de kern van een succesvolle Floriade. Zoals we in hoofdstuk 9 zullen lezen
zit daar, één van de grootste problemen met betrekking tot de recente en toekomstige Floriade’s.
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8. De Floriade en de begrippen “omzet, verlies en winst”.
Bijna alle Floriade rapporten gaan uit van een veel te hoge besteding van de bezoekers op het terrein.
Bij de Floriade 2012 werd in 2008 uitgegaan van gemiddeld minimaal € 15 van de dagrecreatie bezoeker
tot € 150 van de zakelijke bezoekers van een sponsor bijeenkomst inclusief feestelijk diner.
Professioneel geleide en permanent geopende themaparken in Nederland draaien ongeveer € 10- €13 ex
btw aan f&b en retail per individuele bezoeker. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een tijdelijke Floriade,
meer omzet per bezoeker kan genereren.
Het grootste themapark van Nederland, de Efteling heeft in 2010 in totaal 4.400.000 miljoen bezoeken
geregistreerd. Een gedeelte van de bezoeken bestaat uit personen, welke vaker komen op basis van een
meerdaagse of seizoenkaart. In totaal zijn er circa 4.000.000 kaarten verkocht aan bezoekers.
De totale omzet, inclusief alle bedrijfsonderdelen zoals hotels, vakantiehuizen, attractiepark bedroeg
€ 164,8 miljoen. …..De netto winst bedroeg € 8,4 miljoen. Dit zeer professioneel geleide bedrijf
genereert dus 5% netto winst op haar bruto omzet. Een performance welke ze ook in de jaren daarna
ruwweg gehaald heeft.
De gemiddelde omzet, uit het themapark Efteling, zonder hotels, vakantie huizen , golfbanen, etc.
bedraagt ongeveer € 28 ex BTW per bezoek en gebaseerd op een entreeprijs van € 30, - incl. 6 % btw.
Andere themaparken generen een gemiddelde opbrengst van circa € 22- € 24,- ex btw per bezoeker,
inclusief horeca, feesten & partijen, retail, parkeren en gebaseerd op een lager entreeprijs.
De Floriade zou in 2022, met 2.000.000 miljoen bezoeken, mits zeer professioneel geleid en op het prijs
niveau van de Efteling, dus maximaal een bruto omzet van circa € 56.000.000 kunnen genereren uit
kaartverkoop, horeca, merchandising & retail , feesten & partijen en…. parkeren. (Prijspeil 2010)
Op basis van het industriegemiddelde zou men bij een permanent themapark een EBITDA ( Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortisation) van circa 25-35 % kunnen realiseren. Door de hoge
kosten van alle tijdelijke voorzieningen zal zelfs een zeer professionele manager van een Floriade ,slechts
een EBITDA van 20 % -25% kunnen genereren over de omzet kaartverkoop, horeca ,merchandising,
retail , feesten & partijen en parkeren.
Dit betekend dat men maximaal € 14 miljoen EDITDA, kan calculeren als bijdrage uit de exploitatie van
de Floriade aan de inkomsten kant. (Let wel: we spreken hier zelfs nog niet over een netto winst maar
EBITDA!)
In deze fase duikt vaak het woord “Sponsering” op, als redmiddel om extra inkomsten te creëren. Hierbij
dient men zich echter op de eerste plaats te realiseren, dat het imago van een Floriade tanende is en
sponsors niet meer in de rij zullen staan. De Floriade 2012 heeft op dit onderdeel de doelstellingen naar
beneden moeten bistellen. Zelfs de participatie van een Rabobank lijkt twijfelachtig… of de druk uit de
tuinbouwsector moet zo groot zijn, dat ze niet kan weigeren. Uit interne berichten is bekend dat de
Rabobank , als bank die goed op uw geld moet kunnen passen en dus moet kunnen boekhouden, in 2022
niet nogmaals met een slecht gebudgetteerde begroting van een Floriade geassocieerd wil worden.
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Op de tweede plaats valt het netto cash resultaat van sponsoring in de praktijk vaak tegen. De reden is
dat de bijbehorende kosten van retourdiensten ook gebudgetteerd dienen te worden, zoals gratis
entreekaarten en andere zaken zoals accountmanagement , juridische kosten, etc. In het algemeen
bedragen de kosten , circa 30 % van de inkomsten.
Op de derde plaats mogen eventuele inkomsten uit sponsering eigenlijk nooit een onderdeel zijn van de
reguliere begroting en zeker niet als dekking van een eventueel exploitatie tekort! In het gunstigste geval
mogen sponsor inkomsten alleen project gerelateerd zijn.
Onze inschatting is dat voor een Floriade 2022 hooguit gerekend kan worden op circa € 7 miljoen aan
sponsering inkomsten.

Naast cash bijdragen is “ sponsering in natura” van o.a bedrijven een ander fenomeen, dat aandacht
behoeft. Het leidt vaak eerder tot een verhoging van de kosten bij de tentoonstelling organisatie, dan dat
kostenonderdelen weggestreept kunnen worden uit de begroting.
De vraag is ook of een natura sponsor, niet eerst zijn prijs verhoogt en vervolgens de korting
kapitaliseert, als zogenaamde sponsering. Het is beter om eerst keiharde onderhandelingen te voeren
over de laagste aannemingssom en pas na een akkoord, de discussie te starten over sponsering. Bij de
Floriade 1992 waren deze 2 onderdelen strikt gescheiden , tussen de Technisch directeur en de
Commercieel directeur.
Vervolgens zijn er nog extra inkomsten mogelijk uit exploitatie evenementen en attracties zoals
kabelbaan/internvervoer, Floriade catalogus/boek, sponsor en vak-bezoekers seminars en meetings,
film/tv rechten, etc. De praktijk leert echter dat het exploitatie risico vaker groter is dan de netto
opbrengsten. Onze ervaring is dat men in het gunstigste geval quitte speelt en/of slechts een zeer
bescheiden winst kan realiseren. Onze suggestie is hiervoor maximaal € 2- € 3 miljoen, als inkomsten te
budgetteren.
Het is dus een utopie om te beweren dat de bruto winst op basis van de bezoekers exploitatie en
sponsering voldoende is om alle uitgaven/investeringen terug te verdienen. Onze inschatting is dat,
indien alle inkomsten categorieën bij elkaar gevoegd zijn, de bezoekers exploitatie van een Floriade circa
€ 25 miljoen bruto winst zou kunnen opleveren.
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Let wel… in het meest positieve scenario en bij 2.000.000 miljoen bezoeken. (De calculaties aan de
inkomsten en kosten kant zijn gedaan op ruwweg hetzelfde prijspeil 2010/12 en exclusief inflatie
correctie voor 2022)
De geschatte voor-investering van circa € 90 miljoen is dus niet terug te verdienen in 6 maanden door
middel van een commerciële exploitatie….. Een Floriade draait exploitatie technisch dus altijd verlies .
Het is onmogelijk, dat een Floriade tentoonstelling exploitatie, bedrijfseconomisch, in zes maanden…….
winst maakt. Misschien goed dat de media dit ook begrijpt en beter formuleert in publicaties.
De enige mogelijkheid om het exploitatie tekort/verlies van het Floriade platform te compenseren,
tussen de geprognotiseerde kosten en inkomsten (€ 90 miljoen - € 25 miljoen ), is met …….€ 65 miljoen
subsidie van de overheid.
Hierbij dienen we ons nogmaals te realiseren dat het bovenstaande alleen betrekking heeft op de
kosten/inkomsten voor het tentoonstellingsplatform!
De investeringen van de deelnemers dienen hier nog bovenop te komen. Anders bestaat er geen P van
product en kan je geen entree vragen aan de bezoekers.
Maar naar welke P….komen de Floriade bezoekers eigenlijk kijken ?
Willen de bezoekers nog wel een hoge entreeprijs voor het product van een Floriade betalen ?
Willen sponsors nog wel met dit evenement geassocieerd worden?
Hierover gaan we verder in het volgende hoofdstuk.
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9. De oorzaken van dalende bezoekersaantallen van Floriade’s sinds 1992.
Opvallend is dat de extra exploitatie verliezen na 1992 , mede te wijten zijn aan verminderde inkomsten
door een dalende verkoop van toegangskaarten en …een dalende gemiddelde opbrengst per verkochte
kaartje . Zo heeft de Floriade 2012 in de laatste weken voor sluiting , prijsdumping toegepast om toch
nog over de magische PR grens van 2.000.000 bezoeken te kunnen komen.
Er zijn een aantal factoren aan te wijzen welke er toe leiden waarom de Floriade’s na 1992 te maken
hebben met steeds meer dalende aantallen verkochte kaarten.
De hoofdoorzaak is de P van Product welke bestaat uit de volgende onderdelen:
A. De Tuinbouwinzendingen.
Sinds de eerste Floriade in 1960 is er veel veranderd in de wereld van de Nederlandse tuinbouw, welke
effect hebben op een Floriade. In de jaren 60 en 70 bestonden er nog duizenden individuele kleinschalige
bedrijven, veilingen, productschappen, etc. Tegenwoordig is de Nederlandse tuinbouw uitgegroeid tot
een volwassen industrie met grote spelers en domineert men de afzet in veel landen in Europa. Hierbij is
de Rabo vaak hun (internationale) zakenpartner . De Rabo & Tuinbouw vaak twee handen op één buik,
gezien de miljarden aan uitstaande investeringen van deze bank in de tuinbouwsector.
Reeds in 1992 werd al duidelijk, dat de tuinbouw de Floriade ,niet echt als hun eigen tentoonstelling zag.
Vlak voor opening weigerde men bijvoorbeeld gratis violen te leveren en moest de Stichting Floriade , op
kosten van de belastingbetaler, Hfl 60.000 besteden aan een bloemenloper met winterharde violen , om
nog enigszins “kleurrijk” , tijdens de opening ceremonie van de “ Wereld Tuinbouw Tentoonstelling
Floriade” , op TV te komen.

Essentieel voor elke Floriade is de binnen tentoonstelling van circa 10.000 m2. De 12 wisselende binnen
tentoonstellingen zijn en blijven de grootste publiekstrekker. De tienduizenden seizoenkaarthouders van
een Floriade bezoeken gemiddeld 8 keer deze tentoonstelling. Dat verklaard ook het hoge aantal
bezoeken aan een Floriade. De belangrijke binnen- ( maar ook buiten-) tentoonstellingen hebben te
leiden aan een afnemend aantal participanten.
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De reden dat de tuinbouw steeds minder participeert in een Floriade heeft verschillende oorzaken:
Door het wegvallen van de Productschappen van de Tuinbouw sector zijn er geen centrale
organisaties meer, welke financieel inzendingen kunnen ondersteunen.
De meeste Tuinbouwpromotie Organisaties zijn opgeheven of zwaar gekort in hun budget zoals
Bloemen Bureau, ICB, etc.
De fusies van de tuinbouwveilingen hebben geleid tot een monopolie situatie, waardoor er
minder behoefte is zich te profileren bij de (vak) bezoekers van een Floriade.
De Nederlandse tuinbouw domineert in de afzet van tuinbouwproducten in de Benelux ,
Duitsland en andere landen, direct gelegen in de “European consumer catchment area” van een Floriade.
De consumenten uit dit gebied behoeven dus niet meer echt overtuigd te worden van de kwaliteit van
het Nederlandse Tuinbouwproduct. De prioriteit van de tuinbouwindustrie ligt bij deelname aan
tentoonstellingen buiten Europa, zoals China, Rusland, etc. Die markten moet men nog wel openbreken!
De inzenders zijn de afgelopen decennia aanzienlijk commerciëler en nuchter gaan denken.
Zij zien niet direct het economisch nut van participatie in een Floriade en kijken scherp naar kosten en
baten. De oorspronkelijk Floriade initiatiefnemers uit de tuinbouw in de jaren 60 en 70 participeerden
nog onbaatzuchtig voor “God, Koningin en Vaderland”. Voor hun was het bezoek van de koningin aan
hun inzending een hoogtepunt en alle moeite/geld waard.
Door het wegvallen van de financiering vanuit de Productschapen Tuinbouw is de keuring van de
inzendingen op een Floriade door het VKC, een pure commerciële aangelegenheid geworden. Voor met
name het “hart “ van de Floriade…de grote publiekstrekker, zoals de 12 wisselende binnen
tentoonstelling is dit een aanleiding voor inzenders om verstek te laten gaan. Tijdens de Floriade 1992
kon een inzender aanzienlijke prijzen verdienen door “acte de préséance” te geven op deze
wereldtuinbouwtentoonstelling. Die tijd is voorbij.
De Nederlandse kwekers verkopen steeds meer buiten de veiling om aan de groothandel.
Hierdoor is er nauwelijks behoefte aan profilering op een Floriade, omdat contracten toch reeds
afgesloten zijn met de afnemers van hun producten.
De tuinbouwsector heeft te maken met steeds lagere marges . Hierdoor investeert men liever in
haar eigen productieproces dan in een tijdelijke tentoonstelling locatie, welke financieel geen rendement
oplevert en ….alleen maar geld en tijd kost!
B.

De Nederlandse en buitenlandse overheidsinzendingen.

De Nederlandse overheid participeert om financiële redenen (bezuinigingen) niet of nauwelijks
meer in buitenlandse BIE tentoonstellingen.(Zie Milaan 2015) In het kader van re-precociteit participeren
buitenlandse landen, dus ook nauwelijks meer met inzendingen in een Nederlandse BIE tentoonstelling.
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Overheden en semi overheden zoals Waterschappen hebben geen budget meer beschikbaar om
dure, aansprekende presentaties te realiseren zoals in de jaren 70 en 80. Als gevolg zijn zij , of niet, of
slechts met een zeer povere presentatie aanwezig ; zonder enig “whow ‘effect.
C. Inzendingen van het Bedrijfsleven
Sponsors uit het bedrijfsleven willen liever virtueel (in de sociale media) acte de préséance
geven, dan met een paviljoen van vele miljoenen euro’s op de Floriade …gericht op 60+ publiek.
Het algemene bedrijfsleven realiseert zich (veel beter dan de overheid) dat een goede,
aansprekende en effectieve bedrijfspresentatie gedurende 6 maanden een zeer kostbare zaak is.
D. Frictie tussen PR doelstellingen van de tuinbouw industrie versus overheid.
Het succes van de Nederlandse tuinbouwsector is gebaseerd op het uiterst efficiënt produceren van
tuinbouwproducten op een industriële basis . Het kweken van producten op substraat, het gebruik van
grote hoeveelheden chemische bemesting, de 24 uur kweek met behulp van lampen en de bijbehorende
“lichtvervuiling in de nacht”, het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ziektes bij bijvoorbeeld de
kweek van bloembollen, etc. Dat alles is niet “een natuurlijk groen productie proces ” te noemen.
Hoewel de tuinbouwindustrie (nog) niet de felle discussies heeft met actiegroepen, zoals de
vleesindustrie met o.a. “de plof kip”, is er bijvoorbeeld op de Duitse markt weerstand tegen de
“ Chemische Hollandse Wasserbombe Tomate”.
Daarnaast is veel productie overgeheveld naar lage lonen landen in Afrika en Azië, waar goed opgelet
moet worden op zaken zoals duurzame productie en kinderarbeid. Recentelijk werd dit ook nog duidelijk
in de discussie tussen Fleurop en de Duurzame Bloemisten Groep. (Trouw 13/07/15)

De Nederlandse tuinbouw is zich volledig bewust van deze problematiek en doet er ook alles aan om
zoveel mogelijk duurzaam en milieu vriendelijk te produceren. Hiervoor niets anders dan lof.
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Maar…… het betekent wel dat de Nederlandse Tuinbouw Industrie “op de toppen van zijn tenen moet
lopen” om niet in conflict te raken met milieu organisaties .
De overheidsinzendingen zijn veelal gericht op “milieu en duurzaamheid” en focussen zich op “De
Natuur”. Met veel enthousiasme omarmen milieu organisaties en groene architecten de Floriade en
bedenken ze de meest uiteenlopende milieu thema’s , zonder zich te realiseren welke “ vertaalslag “
nodig is om het publiek die boodschap mee te geven.
De gemeente Almere ziet het realiseren van haar milieu doelstellingen als één van haar voornaamste
taken. Deze zijn verankerd in de Almere Principles welke we met de Floriade willen realiseren.
Maar……wat heeft deze milieu doelstelling te maken met de Nederlandse Tuinbouw Industrie? In de
jaren 80 en 90 overheerste als centraal thema van een Floriade de Tuinbouw Industrie. Voor sponsors
was het in 1992 interessant aan alle 165.000 (internationale) vak bezoekers te laten zien, op welke wijze
men het productie proces kon optimaliseren.
De “grote bedrijven “ die een dominante rol spelen in de Tuinbouw Industrie hadden geld en middelen.
Zij maakten het mogelijk dat er dure technische tijdelijke voorzieningen werden aangelegd. De “ PR
exposure ” van een Floriade was vroeger eenduidig. Communicatie door associatie met het
tentoonstellingsthema van de Nederlandse Tuinbouw Industrie….De Glasleveranciers, Aluminium
Industrie, NUON, Philips Lampen, DSM kunstmest, Gasunie, etc.
Van de gezamenlijke PR doelstelling tussen de Tuinbouw Industrie en de Overheid is weinig meer over.
Als resultaat haken “in stilte” de grote kapitaalkrachtige bedrijven uit de tuinbouwindustrie af en kiezen
voor deelname aan de Green Tech, de internationale tuinbouwvakbeurs in de RAI en andere vaktentoonstellingen in China, Hong Kong, Moskou, etc.

E. De product live circle van het tentoonstellingsconcept.
Het tentoonstellingsconcept van de Floriade is ontwikkeld in de jaren 50/60 en bestaat voornamelijk uit
“ Passief kijken en leren”. Dit kan op een relatief goedkope wijze plaatsvinden door middel van
standbouw en presentaties….In de jaren 50/60/70/80 kon men nog hiermee de consument boeien…. In
1992 werd de toenmalige Floriade al geconfronteerd met het begrip “beleving” en moest de Floriade
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1992 zich met “belevingsattracties “ zoals Ecodrome en Aart de Aardworm , invechten in de overvolle
dag- attractie markt.
In 1993 ging de Flevohof failliet, welke gebaseerd was op dezelfde principes als de huidige Floriade.
Daarna is de concurrentie nog heftiger geworden en moet het redelijke simpele tentoonstelling concept
van een Floriade het opnemen tegen de meest geavanceerde attractie belevingen.
Nog erger….door de steeds afnemende budgetten voor de P van Product verslechterd de concurrentie
positie van een Floriade elke 10 jaar op de dagrecreatie en edutainment-markt.
De P van Product van een Floriade kan, eenvoudig gezegd, niet meer de moordende concurrentie aan op
de overvolle Nationale/Internationale dagrecreatie markt.
De directie van een Floriade BV probeert soms nog “fun “zaken toe te voegen zoals een kabelbaan ,
zodat het park nog iets heeft op het gebied van “beleving”, maar het beschikt over te weinig financiële
middelen om echte aansprekende attracties te leasen en/of evenementen te organiseren.
Het huidige tentoonstelling concept van de Floriade is aan het einde van zijn “ product-live circle” .
F.

Sterk toegenomen concurrentie.

Zoals reeds gezegd heeft de vrijetijd industrie zich de laatste tientallen jaren razendsnel
ontwikkeld. Naast themaparken vechten musea, winkelcentra, tuinshows, evenementen en beurzen om
de gunst van de bezoekers. Hierdoor zijn steeds hogere investeringen noodzakelijk in de “Visitors
Experience” nodig om voldoende bezoekers aantallen te trekken. Hierdoor wordt ook het financiële
risico steeds groter wordt, hetgeen dit jaar nog duidelijk werd met Yumble. Dit indoor themapark van
€ 32 miljoen moest na een paar weken reeds de poorten sluiten.
De consument is de afgelopen decennia ‘s een ervaren themapark bezoeker geworden en is steeds meer
veeleisender geworden op het gebied van “beleving”. Na een bezoek aan attracties op Disney of de
Efteling niveau , spreken de minder belevingsvolle presentaties in de tentoonstellingspaviljoens van een
Floriade, het algemene publiek niet meer aan. Met name jongeren! Vandaar dat het ook een hopeloze
marketing exercitie is om te proberen deze doelgroep te interesseren in een Floriade !
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- De vier voorgestelde thema’s van de Floriade 2022 Feeding the city , Greening the city , Energizing the
city en Healthying the city, klinken aantrekkelijk . Zij werden ook al gebruikt door de organisatie van de
Wereld Tentoonstelling in Shanghai 2010. Hebben de bedenkers van de Almere thema’s deze wereld
tentoonstelling bezocht? Het Holland Paviljoen alleen al, koste € 25 miljoen en nog wel Made in China!
Ik zou ze adviseren eens te gaan praten met Henri Remmers , zijn attractie Coprus in Leiden € 20 miljoen;
de nieuwste attractie van de Efteling, De Baron € 40 miljoen; Frozen in Disney Paris, € 200 miljoen…etc.
Papier is geduldig, maar de consument wil anno 2020 “Unique experiences”….en die kosten geld. Geld
wat er niet is en zal zijn, om de voorgestelde thema’s op de Floriade 2022, op een aansprekende manier
(tijdelijk) “whow” te presenteren en ….”to exceed guest expectations”, voor een positieve mond tot
mond reclame.
G.

Ontwikkelingen in het internationale toerisme.

Het intercontinentale toerisme concentreert zich steeds meer in het centrum van Amsterdam.
Het zal bijzonder moeilijk zijn om deze toerist, die vaak niet langer dan 12-48 uur in Holland is, tijdens
zijn tour door Europa, te verleiden naar Almere te komen.
Met name het snel groeiende aantal Chinese bezoekers is een moeilijke doelgroep.
Achter de glimlachende en kooplustige Chinese toerist, schuilt een keiharde zakelijke wereld welke
bepaald waar en hoelang een Chinees naar toe gaat. Met een gemiddelde uitgave van € 300 per bezoek
aan dure merken bepaald de reisorganisatie hun bestemming, waar ze met commissies de beste deal
heeft. Wie betaald de hoogste commissie….de Floriade?
Het slechte product Floriade 2002 en 2012 heeft tot imago verlies geleid in de internationale
reisindustrie. Herhalingsbezoek in 2022 is minder waarschijnlijk …of er wordt een nog lagere entree prijs
voor groepsbezoek bedongen.
De Europese toerist reist steeds meer individueel . Het groepsbezoek neemt af . De individuele
toerist is qua marketing bijzonder moeilijk te “vangen “voor een tijdelijk - 6 maanden product- zoals een
Floriade.
De bestaande vergelijkbare attracties, zoals Keukenhof zijn steeds professioneler geworden in
sales & marketing op de internationale markt en zijn minder bereid om marktaandeel af te staan in een
Floriade jaar. Het gevecht om marktaandeel zal in 2022 extreem moeilijk worden.
- De slag om de toerist in Amsterdam is bikkelhard geworden in de afgelopen jaren. Publiekprivaat promotie organisaties zoals Amsterdam Marketing en NBTC spelen in de ogen van de politici
misschien nog wel een rol, maar in de markt zijn ze volledig weggespeeld door bedrijven als Priceline,
Expedia, Tripadvisor, Airbnb, City Sightseeing Worldwide, Tours & Tickets, etc. Hierbij komt nog dat een
NBTC en Amsterdam Marketing aanzienlijk minder “gratis” ondersteuning kunnen bieden, aangezien
beide organisaties gekort zijn in hun subsidies en dus financieel een beroep zullen doen op de
beschikbare promotie fondsen bij …….de BV Floriade en…die zijn er niet.
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H.

Het merk Floriade en de positionering.

Het merk Floriade is tientallen jaren lang “geladen” met bloemen & planten en spreekt alleen bepaalde
doelgroepen aan. Het Motivaction communicatieonderzoek van juli 2002 onder 506 Nederlanders (3e
meting), geeft aan dat 43% van de ondervraagden verwacht bloemen en planten te zien, 24% verwacht
informatie over bloemen en planten, 29% verwacht ideeën over tuinieren en 6% informatie over
tuinbouw.
Het in oktober 2002 uitgevoerde onderzoek door Strabo naar redenen voor niet-bezoek aan een Floriade
blijkt dat 32% van de niet bezoekers geen interesse heeft in tuinen of planten. Het beeld leeft blijkbaar
dat de Floriade alleen daarover gaat. Ons dringende advies is dit te accepteren en juist in de promotie
hierop te focussen. Niet voor niets was in 1992 de slogan “ The Greatest Flower Show on Earth” . Hou de
communicatie eenvoudig, zodat de consument precies weet wat hij/zij kan verwachten.

De lading van het merk Floriade veranderen kost veel tijd en promotie geld…dat er niet is.
Men besefte dit al goed gedurende de voorbereiding van de Floriade 2002. "Om gezinnen met kinderen
naar Floriade 2002 te krijgen dienen grote investeringen te worden gedaan en risico 's te worden
genomen." En het Marketingplan in 1999: ".... De Floriade kiest om bovenstaande redenen, niet voor
gezinnen waarbij de kinderen centraal staan. Gezinnen met kinderen zijn welkom op de Floriade, er wordt
aandacht besteed aan faciliteiten en activiteiten voor kinderen, echter met een zo laag mogelijk
investeringsniveau." De inschatting was in 2002 dat deze extra segmenten geen maximale bijdrage aan
de realisatie van de 2.7 miljoen betalende bezoekers zouden leveren.
Voor een succesvolle sales & marketing van een Floriade, dient € 10 miljoen te worden geïnvesteerd.
Indien deze financiële commitment niet zal plaatsvinden, dan zal door het gebrek aan
promotieslagkracht, de neerwaartse spiraal van bezoek aan een Floriade 2022 , alleen maar toenemen.
Indien men dan ook nog gaat proberen, met een beperkte budget, het Floriade merk een andere lading
te geven, dan kan men nu al met zekerheid stellen, dat de bezoekersaantallen nooit gehaald zullen
worden en er een dramatisch extra verlies, gerealiseerd zal worden.
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I

Dalend herhalingsbezoek en positieve mond tot mond reclame.

Dat de P van Floriade product het huidige publiek niet meer zo aanspreekt vind men ook terug in het
afnemend aantal herhalingsbezoekers . Het aantal herhalingsbezoekers op de Floriade 2002 werd
geschat op circa 10-13%, hetgeen aanzienlijk lager is dan in 1992. (Bron: Stichting Floriade)
Zoals reeds vermeld heeft de Floriade 1992 in de laatste weken van opening , als resultaat van de zeer
positieve mond tot mond reclame haar drukste dagen beleefd. 6/9; 31.542, 20/9; 33.009, 27/9; 43.415
en 4/10; 33.489. Deze aantallen zijn daarna nooit meer in die periode, door een Floriade gerealiseerd.
Daarnaast is sprake van een afnemende positieve mond tot mond reclame bij de fervente Floriade
bezoekers.
In 1992 gaf 28 % van de bezoekers het cijfers 9-10 voor de Floriade, 51 % 7-8 , 13 % een 6 en slechts 8 %
een onvoldoende 4-5.
Op de site Zoover kreeg de Floriade 2012 een beoordeling van 6.1. Dit toont nogmaals aan hoezeer je als
directie & management team van een Floriade, afhankelijk bent van de kwaliteit van de inzenders.

129 Nederlandse beoordelingen over Floriade 2012
6,1
129 beoordelingen



Waar dering 6,1

Read more at http://www.zoover.nl/nederland/limburg/venlo/floriade-2012#5WT40EjhjdBcdQFd.99;
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10. De economische motivatie om een Floriade te organiseren.
Het is voor de burger moeilijk te begrijpen en te accepteren dat een Floriade een overheidsbijdrage van
miljoenen aan belastinggeld vereist. Daarom kiest de politiek liever voor de salamitechniek voor het
presenteren van de kosten en verschuift zij kosten naar neven budgetten. Mede omdat het project
anders vanaf het begin “politiek” kansloos is, vermijdt zij het geven van een duidelijk en compleet
overzicht.
De politiek rechtvaardigt de uitgaven van miljoenen belastinggeld met o.a de volgende “economische
“argumenten:
1. Verbetering imago en naamsbekendheid gemeente/provincie.
Het is inderdaad zo dat een Floriade op het gebied van vrije publiciteit een redelijke grote spinoff heeft …..van de opening tot sluitingsdatum. Maar waar gaat die publiciteit over en wat is de
doelgroep? De vraag is of men niet een veel beter resultaat zou boeken met een reclame
campagne uitgevoerd door een professioneel reclame & pr bureau !
De zogenaamde voorpubliciteit in de vorm van “The making of the Floriade ” is een goed idee.
Maar gezien de omvang van het gereserveerde budget is dit een campagne welke nauwelijks
enige impact zal hebben”. Tenslotte ontbreekt na afloop altijd, “het follow-up promotie budget”
om de “legacy “ levend te houden en domineert het onvermijdelijke “verlies” de publiciteit .
De harde praktijk is dat daardoor het (nieuwe) college een Floriade evenement, liefst zo gauw
mogelijk wil vergeten.
Herhaling is de toverkracht van de reclame…. indien de Floriade niet onderdeel is van het lange
termijn PR strategie en ondersteunt wordt door een substantieel budget ….is een eenmalige
investering zonder follow up … weggegooid geld. …
2. Verbetering vestigingsklimaat gemeente en aantrekken van buitenlandse
investeerders/bedrijven.
Ook hiervoor behoeft men geen Floriade te organiseren. Men kan dit beter via een gerichte
reclame campagne doen en…..op de juiste doelgroep. Het overwegend 60+ publiek van een
Floriade, is niet echt de juiste target group om het internationale vestigingsklimaat van een
gemeente bij te promoten! De b2b meetings voor investeerders kan men ook zonder een
Floriade organiseren en tegen aanzienlijk minder kosten.
3. Economische spin-off voor lokale ondernemers als leverancier aan bouw en exploitatie van een
Floriade.
Ja…er zijn uitzonderingen geweest in het verleden. Soms heeft een lokale ondernemer
geprofiteerd van een Floriade. Maar…de meeste deelnemers hebben al lang hun eigen
leveranciers en zullen die zeker blijven gebruiken!
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Onze ervaring met drie Floriade’s is dat , afgezien van de bestedingen door de lokale overheid,
de economische spin-off minimaal is voor het lokale bedrijfsleven. Niet meer dan een paar
miljoen euro’s!
4. Economische spin-off voor de regio door besteding bezoekers Floriade in de regio.
De meest indrukwekkende getallen circuleren op dit gebied. ( Almere : De economische spin-off
is door bureau Buiten becijferd op € 370 - 410 miljoen euro. Hiervan komt zo'n 40 procent terecht
in Almere: 150 - 165 miljoen euro aan bestedingen in het stadscentrum en het Floriadeterrein!)
Onze ervaring met drie Floriades is dat deze spin-off minimaal is. De meeste 60 + bezoekers zijn
na afloop van het bezoek aan een Floriade “ op ” en willen maar één ding ….zo gauw mogelijk
naar huis! Idem voor de (relatief weinige) ouders met (kleine) kinderen.
Onze inschatting is dat circa 5 % van de bezoekers van buiten de regio, na afloop van een bezoek
nog een extra activiteit gaat doen in Almere. Dit levert een geschatte extra bruto besteding op
van circa € 5-10 miljoen. (Hierbij rekenen we dus niet de inwoners van Almere regio, die na een
bezoek aan de Floriade nog iets in hun eigen stad gaan doen! Deze besteding kan je niet
toeschrijven aan de Floriade. Een punt dat in veel economische effect studies “vergeten” wordt)
Een andere vaak gehoorde opmerkingen is dat de honderdduizenden buitenlandse toeristen
zullen overnachten in de stad/regio welke het financiële risico draagt voor een Floriade.
Ook dit is helaas niet waar. Natuurlijk zal het v.d. Valk Hotel in Almere goede zaken doen vlak
voor en tijdens de Floriade…….maar de meeste buitenlanders blijven in Amsterdam en maken
alleen een 3-4 uur durende uitstapje naar het Floriade terrein. Het aantal extra buitenlandse
toeristen die speciaal naar Nederland komen voor een Floriade bedraagt maximaal circa 100.000
, waaronder circa 10.000 vak bezoekers. Uitgaande van € 430 p.p.p.v. betekent dit een extra
besteding van € 43 miljoen. Deze bestedingen zullen overwegend plaats vinden in Amsterdam.
Net zoals als ‘92, ‘02 en ’12. Vandaar het enthousiasme en de morele steun van de Gemeente
Amsterdam voor de Floriade in Almere!
Tot slot dient men zich te realiseren dat een Floriade ook negatieve economische spin-off
effecten creëert. Er vind namelijk een soort kannibalisme plaats t.o.p.v. andere dag attracties. In
plaats van een bezoek aan Madurodam of Keukenhof, kan de buitenlandse toerist ervoor kiezen
om naar de Floriade te gaan. Deze negatieve spin-off effecten van een zwaar gesubsidieerde
Floriade op bestaande dag attracties, worden genegeerd in de berekening.( De Keukenhof houdt
tijdens een Floriade jaar rekening met een eventuele daling van 100.000 bezoekers )
Onze inschatting is dat de extra toeristische economische spin-off van een Floriade (exclusief
besteding op het Floriade terrein) circa € 50 miljoen bruto is en …voornamelijk in Amsterdam!
5. Legacy
De mogelijkheid tot opwaardering van bestaande, en realisering van nieuwe voorzieningen voor
openluchtrecreatie, toerisme en natuurontwikkeling
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Een zinsnede uit het aanbiedingsboek van de Floriade 2022: 'Almere Floriade wordt een natuurrecreatie- en cultuurpark dat het decor zal vormen voor kleinschalige en grootschalige
manifestaties. Het gebied zal tot in lengte van dagen herkenbaar zijn als 'de plek waar ooit
de Floriade heeft plaatsgevonden', zoals de wereldtentoonstelling van 1889, Parijs met de
Eiffeltoren een identiteit heeft gegeven.'
Tja …hoe zullen we hierop reageren, met in gedachten de andere ex-Floriade terreinen…..
Het zou mooi zijn, wanneer het gebied in Almere zich na de Floriade 2022 kan vergelijken met de
Eifeltoren in Parijs! In hoeverre deze uitspraak bewaarheid zal worden, valt natuurlijk zeer te
betwijfelen.
6. Werkgelegenheid.
Ook op dit punt circuleren de meest fantastische getallen. Misschien moet men eerste eens
zorgvuldiger de vorige Floriade’s analyseren, voordat men hierover cijfers publiceert.

7. Samenwerkingsverbanden.
De organisatie van een evenement als de Floriade kan zorgen voor het ontstaan van nieuwe en
het versterken van bestaande relaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Enerzijds
komt dit door de samenwerking die tussen de verschillende betrokkenen ontstaat bij het
voorbereiden en exploiteren van het evenement, anderzijds doordat het evenement dienst doet
voor de ontvangst van (handels)delegaties uit binnen- en buitenland. Het zou eventueel kunnen
dat dergelijke contacten en samenwerkingsverbanden een positief economisch effect hebben.
Een Floriade zal zeker een economische spin-off veroorzaken in Nederland en de regio waar het
evenement gehouden wordt. Deze effecten dienen echter niet overdreven te worden en het wordt tijd
deze eens realistisch te inventariseren, door onderzoek in de praktijk. De Nederlandse musea en
attracties zoals Efteling , Madurodam, worden jaarlijks bezocht door miljoenen buitenlandse en
Nederlandse toeristen. Indien het werkelijk waar was dat de 2.000.000 miljoen bezoeken aan een
Floriade zo’n grote economische spin-off zouden veroorzaken …..dan zouden alle directeuren van deze
bedrijven toch al jaren lang op de stoep van EZ staan ? Six Flags Holland met 1.1 miljoen bezoeken had
dan toch alsnog aangeklopt bij de Provincie Flevoland, voor miljoenen subsidie? Waarom krijgen
bestaande bedrijven deze subsidies niet? Wat maakt de Floriade zo speciaal?
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11. Financiële en organisatorische evaluaties van Floriades.
In dit hoofdstuk willen we stil staan bij het feit dat veel gemeenten, zonder eigenlijk enige kennis van
zaken te hebben, zich kandidaat stellen voor een Floriade. Het is namelijk opvallend hoe weinig
betrouwbare en vergelijkbare documentatie er beschikbaar is over de Floriades . Dit leidt er toe dat er
zoveel onjuiste gegevens circuleren over de Floriades. Iets wat we in het vorige hoofdstuk reeds
geconstateerd hebben. Zo heeft de Gemeente Amsterdam geen enkele financiële publiekelijke evaluatie
uitgevoerd van de resultaten van de Floriade 1972 en 1982. Een fenomeen wat bij later Floriades ook
(gedeeltelijk) herhaald is, mede omdat politieke bestuurders weinig behoeften hebben om achteraf ,
objectief terug te kijken en te analyseren waar het fout is gegaan. Het benodigde budget om een
grondige analyse uit te voeren, na afloop van een Floriade, wordt vaak in de raad weggestemd, uit angst
voor politieke repercussies.
Voor het directie team, bestuur van de Floriade 1992 , de betrokken wethouders en gedeputeerden, het
bestuur van de NTR, etc. was het een diepe teleurstelling, dat ondanks een schitterende tentoonstelling ,
en na 6 jaar hard werken, de oorspronkelijk gebudgetteerde doelstelling, niet gehaald was.
De eerste berichten over een zogenaamd “verlies” sloegen in als een bom . Het was voor de eerste keer
in de geschiedenis dat een Floriade zo negatief in het nieuws kwam .Men had hier geen ervaring mee.
De media begreep weinig van de ingewikkelde financiële structuur van een Floriade en gebruikte de
verkeerde bedrijfseconomische begrippen in diverse publicaties.
Vervolgens deed de lokale politiek olie op het vuur en maakte gebruikt van de mogelijkheid om een
politieke rekening te vereffenen en wethouder Lennie Huizer (PvdA) te “wippen” …als zogenaamde
politiek hoofdschuldige. (Overigens geheel ten onterechte, aangezien dankzij haar inzet en politieke
moed, de Floriade 1992 zo succesvol ontwikkeld kon worden. Als politiek verantwoordelijke schroomde zij
niet om, als één van de weinige politici, moeilijke beslissingen te nemen en knopen door te hakken
wanneer er voortgang gemaakt moest worden).
Deze politieke rel was koren op de molen voor de pers en als resultaat stonden eind 1992/begin 1993 de
media bol met negatieve artikelen, waardoor bijna alle politiek betrokkenen, beschadigd dreigden te
raken.
De politieke bestuurders van de volgende Floriades hebben hier waarschijnlijk van geleerd . Vaak beperkt
het onderzoek zich nu alleen tot de politieke/bestuurlijk/organisatorische elementen en wordt
tegenwoordig zorgvuldig vermeden een “politiek hoofdschuldige “ aan te wijzen.

Een van de mooiste stukjes van “ politiek proza ” troffen wij aan in een organisatie evaluatie
rapport over de Floriade Venlo 2012. Hier wordt duidelijk de geit (Politieke opdrachtgever) en de kool
( Politieke schuldige) gespaard , simpelweg door het probleem van het extra financiële tekort/verlies,
door te schuiven naar de toekomst…en dus …naar de vergetelheid;
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“Aanbevelingen:
De commissie heeft kennis genomen van bovenstaande bijdrage van de Regio Venlo en doet de volgende
aanbevelingen:
De Floriade is een regionale diepte-investering geweest die langdurig en intensief moet worden gevolgd
en opgevolgd. Het is belangrijk het momentum niet voorbij te laten gaan maar te oogsten wat is gezaaid.
Bezie of het in een latere fase zinvol is onderzoek te (laten) doen naar aspecten waarvan de effecten zo
kort na de Floriade nog niet goed waarneembaar en meetbaar zijn. Bij een grootschalig regionaal
evenement als dit dient er ook na afloop, tijdens de afwikkeling, voorzien te worden in een voldoende
frequente en adequate informatievoorziening naar de deelnemende gemeenten en gemeenteraden. Net
zoals een evenement een voorbereidingstijd heeft, is er ook een afwikkelfase. Deze fase maakt naar
mening van de commissie net als de voorbereiding volwaardig deel uit van het project en dient daarom
afdoende ingevuld en ingericht te zijn”.

Opvallend is dat in geen enkel evaluatie rapport met deskundigen uit de wereld van themaparken wordt
onderzocht waarom de parkexploitatie, niet het gebudgetteerde resultaat heeft opgeleverd! Men blijft
hangen in politieke & organisatorisch oorzaken , het tegenvallende weer, economische recessie, etc.
Daarbij vergeet men, dat dit soort laatste genoemde zaken, een elementair onderdeel zijn van het risico
wat men altijd loopt in de recreatiesector. Zo had de Floriade 1992 te maken met de oorlog in Irak en
een daling van het inkomende toerisme van min 10% in 1991 ; de Floriade 2002 met effecten van 9-11.
Floriade management teams zijn vaak direct na afloop vertrokken naar een andere opdracht in het
bedrijfsleven, zonder dat met hun, op een vakkundige wijze is geanalyseerd, wat in de praktijk goed en
wat fout is gegaan. Dat is jammer, want zij hebben juist als geen ander, de kennis en ervaring opgedaan.
Van je fouten leer je het meest!
Zeer teleurstellend is het tevens dat de NTR in de afgelopen 55 jaar ,geen enkel “standard reporting
format” heeft ontwikkeld , zodat men gestructureerd de performances van de diverse Floriades kan
vergelijken.
Ex Floriade directeuren spreken elkaar wel eens informeel en tijdens die discussies komen vaak de leerpunten naar voren.
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In 1992 was bijvoorbeeld het ontbreken van een centrale project administratie fnuikend. Uitgaven
werden gedaan, zonder te weten of er nog geld voor beschikbaar was. Tevens waren businessplannen
veel te rooskleurig opgesteld en niet kritisch bekeken. Er had ook tijdig harder ingegrepen moeten
worden in het personeelsbestand. Een Floriade organisatie begint klein en groeit explosief tot opening.
Direct na opening, kunnen bij wijze van spreken, veel mensen direct al vertrekken en de dag na sluiting
het gehele operationele team.
Door het ontbreken van een standaard handboek “ Floriade;practical lessons learned ” hebben de
nieuwe kandidaten geen concreet idee wat hun te wachten staat . Daarbij schijnt de inhuur van praktijk
kennis uit het verleden iets te zijn, wat men uit “politieke principes” niet wenst te doen. De kandidaat
gemeenten huren liever “theoretisch geschoolde experts” in die “hun politieke taal” spreken. Ze checken
niet of ze praktijkkennis kennis bezitten op het gebied van de ontwikkeling van grootschalige leisure
projecten en al helemaal niet op een ruime “inside werkervaring” met een Floriade. Het lijkt wel of elke
gemeente “het wiel weer zelf wil gaan uitvinden” en bewust adviezen uit de praktijk ontwijkt.
Vol zelfvertrouwen kondigt men elke keer aan, dat hun Floriade, géén verlies gaat leiden. Dat is makkelijk
gezegd . …. wanneer men niet weet, waaraan men aan begint.

Alle alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen bij de kandidaat steden voor 2022 toen bekend werd dat
het zeer professionele team van de Floriade 2012 er zelfs niet in geslaagd was, het project binnen de
afgesproken budget kaders te houden en dat de Floriade Venlo niet zijn geprognotiseerde bezoekers
aantallen zou gaan halen.
Wanneer ze een beter inzicht hadden gehad in de problematiek van de Floriade’s en….verstandig waren
geweest, hadden ze zich (misschien) niet kandidaat gesteld. Wat is er dan toch wat een Floriade zo
aantrekkelijk maakt voor de politici?
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12. De NTR en de Floriade.
De Tuinbouw Raad is na 1982 de initiatiefnemer geworden van een Floriade. Na het overlijden van de
bedenker/organisator van de Floriade, Jacques Kleiboer heeft de NTR de rechten overgenomen.
Zij acteert hierdoor op dezelfde manier als bijvoorbeeld een FIFA op het gebied van de WK Voetbal.
De NTR geeft de licentie voor het gebruik en eist als retourdienst een aantal zaken.
De NTR bestaat uit een aantal prominente personen uit de Nederlandse Tuinbouw Sector. Een
bedrijfstak, die met een jaarlijkse export van circa € 80 miljard, behoort tot één van de Nederlandse
economische top sectoren. Doel van de NTR is om het imago van de Nederlandse tuinbouw te
bevorderen en de afzet van tuinbouwproducten te ondersteunen. Hun belangrijkste troef daartoe is de
Floriade
Mede door een sterke lobby, is de Nederlandse tuinbouw, als enige bedrijfstak in Nederland er in
geslaagd op kosten van de overheid een “gratis “ tentoonstellingsplatform te creëren in de vorm van
een Floriade. Ter vergelijking : de automobielindustrie, scheepsbouw, luchtvaart, elektronica, etc.
moeten een m2 prijs betalen voor hun stand op de RAI of Jaarbeurs, van circa € 160,- per m2.
In dit kader is de volgende zin in het Masterplan van de Floriade interessant: “Verder wil de Nederlandse
Tuinbouwraad (NTR) dat er een moderne kas komt van 4.000 vierkante meter en 10.000 vierkante meter
aan overdekte tentoonstellingsruimtes”.
Men dient te realiseren dat de tuinbouw nooit participeert in het financiële risico van een Floriade
exploitatie. De enige “financiële inbreng in een Floriade van de tuinbouw zijn hun uren en (waarde
vermindering) van tentoonstellingsproducten. Van dit onderdeel van een Floriade zijn de meeste
inzendingen binnen 2 weken na sluiting van een Floriade, snel weer retour naar hun kwekerijen.
De NTR is initiatiefnemer van de Floriade én partner van de organiserende regio. Om die reden draagt de
NTR altijd de helft van de leden van de RvC aan. In het evaluatie rapport van de Floriade 2012 wordt met
enige verbazing het volgende geconstateerd :
“…en de NTR heeft zelf zitting in de Stichting. De commissie verbaast zich over de grote zeggenschap die
de NTR daarbij innam. De helft van de aandelen van de Stichting was bij de NTR belegd, terwijl de NTR
geen risicodrager was en niet garant stond voor eventuele tekorten, maar tegelijkertijd wel een
doorslaggevende stem had in (ook) financiële beslissingen, zoals de extra investeringen voor marketing
en communicatie (medio 2012) om het bezoekersaantal een extra stimulans te geven.
Mede op advies van de NTR op basis van ervaringen bij eerdere Floriades bestond de nadrukkelijke wens
om de politiek op enige afstand te plaatsen van de operationele uitvoering en exploitatie. Men wilde dat
de Floriade werd georganiseerd door een ‘marktconforme’ onderneming met een commerciële aanpak,
met voldoende ruimte voor invloed en toezicht voor gemeenten en NTR.”
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De NTR heeft slechts de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzicht van de realisatie
van een Floriade:
− Het tijdig verkrijgen van toestemming van het Bureau International de Expositions voor het
organiseren van de Floriade;
− De afstemming met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toezicht op en
de vertegenwoordiging van Nederland binnen de tentoonstelling;
− Het verlenen van de algemene licentie voor de merknaam Floriade;
− De bevordering van aantrekkelijke en toonaangevende collectieve presentaties door de
samenwerkende tuinbouworganisaties;
− De bevordering van een actieve bijdrage van de collectieve tuinbouw promotieorganisaties aan de
communicatie- en marketingactiviteiten van de Floriade.
Bij alle drie vorige Floriade’s stonden de gemeenteraden garant voor eventuele tekorten, zonder
maximering, maar hadden onvoldoende zicht op de cijfers, ontwikkelingen en tussentijdse resultaten.
Het beginsel “wie betaalt, bepaalt” ging niet op bij de Floriade 1992, 2002,2012. En straks in 2022?

Nog interessanter wordt het wanneer we kijken naar de Economische spin-off van de Floriade 2012.
Uit de ‘Monitor economische effecten Floriade 2012’ van Buck Consultants International (BCI) blijkt oa.
Ten aanzien van het stimuleren van innovatie tijdens de Floriade 2012 blijkt uit de BCI ‘Monitor
economische effecten Floriade’ dat er sprake is van 166 nieuwe innovatie-ideeën en leads voor
investeringen in de regio. Deze worden momenteel door partners in de regio verder uitgewerkt tot
concrete innovatieprojecten of vervolgcontacten met potentiële investeerders. Via de inzet van het
Innovatiecentrum Greenport Venlo streeft de regio naar de concrete uitwerking van circa vijftig ideeën
(van de in totaal honderd ideeën) in concrete innovatieprojecten.
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Hiermee gaat een investering gepaard van ca. € 10 tot € 15 miljoen (in innovatieprogramma’s).
Uitgaande van volledige ontwikkeling en uitvoering van dit innovatieprogramma (door investeringen
door bedrijven in de regio) is de verwachting dat dit een substantieel economisch effect (in termen van
bruto regionaal product) van € 100 tot € 150 miljoen teweeg brengt (zie de BCI end term review B2B van
november 2012).
Een selectie van voorbeelden van innovatieprojecten:
• Nieuwe productmarktcombinaties, bijv. van rood en zacht fruit, Finger Food Made in Holland.
• Electrospray als nieuwe techniek in de tuinbouw.
• 3D Foodprinting.
• Koppeling levensmiddelbranche en onderwijs met als doel eetgedrag te beïnvloeden.
• Tuin/akkerbouw-loof als grondstof voor de papierindustrie.
• Landbouw op Zee - Biobrandstof - Harvesting Zeewier.
• Energiemeting in voeding.
• Technieken om fijnstof te reduceren, zowel in logistiek als in productie.
• Intelligente containers: betere bewaartechnieken voor versproducten (intelligente verpakkingen).
• Venlo Reeferhub als internationale draaischijf voor vers- en foodproducten.
• Platform E-fulfillment Venlo: Greenport Venlo het dienstencentrum voor internationale E-Commerce.
• Venlo Mixing Center: Greenport Venlo als dé locatie voor het bundelen van lading food & non-food.
• Venlo als Control Tower van internationale ketens.
• Terminal Trekkers: last mile vervoer distributie concept Venlo, etc.
Daarnaast is dankzij initiatieven als ”Peel en Maas innoveert” geïnvesteerd in de samenwerking tussen
innovatieve ondernemers. Deze samenwerking wordt ook na de Floriade voortgezet’’
Uit het bovenstaande opsomming van projecten, die dankzij de Floriade Venlo , volgens Buck
Consultants tot stand zijn gekomen, blijkt dat het voor de Nederlandse Tuinbouw klaarblijkelijk zakelijk
zeer profijtelijk is om te participeren in een Floriade.…..
Indien de economische spin-off voor de tuinbouwindustrie zo groot is ,waarom betaald een NTR dan niet
“cash” mee aan een Floriade en waarom deelt zij niet mee in het financiële risico?
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13. De kandidaten voor de Floriade 2022
In dit kader is het interessant om te constateren dat vier kandidaten een bidbook inleverden en daarmee
hun kandidatuur definitief maakten. Deze kandidaten waren: Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere ,
Regio Boskoop en Gemeente Rotterdam
Ondanks de economische crisis en de financiële uitdagingen waar veel gemeenten zich voor gesteld zien,
durfden alle kandidaten het kennelijk aan om de risico’s te accepteren, welke het organiseren van een
dergelijk groot evenement met zich meebrengt.
Een interessant detail is, dat drie van de vier genoemde kandidaten al eerder de Floriade hadden
georganiseerd. In Amsterdam vonden de Floriade’s van 1972 en 1982 plaats. Onder de regio Boskoop
valt ook de gemeente Zoetermeer, waar de Floriade van 1992 werd gehouden. Rotterdam organiseerde
de eerste Floriade in 1960, en was kandidaat voor de Floriade van 2012. Daarmee staat voor bijna alle
gemeenten die eerder een Floriade organiseerden vast , dat zij dit kennelijk voor herhaling vatbaar
achten.
Daarbij dient nog wel te worden opgemerkt dat de bidbooks voor de Floriade 2022 , in opdracht van de
NTR, moesten worden ingediend voor 1 juli 2012! De Floriade 2012 was toen nog gaande en het
uiteindelijke (financiële) resultaat was nog niet bekend.
Klaarblijkelijk waren de kandidaten niet echt geïnteresseerd in de financiële resultaten van de Floriade
2012. Misschien dat dit zelfs voor hun totaal onbelangrijk is, en …ach…waar praat je over…misschien is
het eventuele tekort “peanuts” vergeleken met de andere politieke en financiële belangen die spelen.
Misschien wordt de Floriade alleen maar “gebruikt “ om een politiek hoger belang te dienen .
Is de Floriade een speelbal geworden van de politiek?
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14. De politieke motivatie om een Floriade te organiseren.
Onze politieke bestuurders hebben het tegenwoordig niet makkelijk en men moet bewondering hebben
voor het feit dat er nog steeds mensen zijn, die dit beroep willen uitoefenen. Met name het krijgen van
consensus en het creëren van een urgentie gevoel in een college/ gemeenteraad, is moeilijk.
a. Een Floriade kan dienen om een doorbraak te forceren in de politieke discussie bijvoorbeeld :
-Aanleg station, plein en snelwegafslag ( 1992)
-Zuid Tangent (2002)
-Aansluiting snelwegen en aanleg tuinbouwindustrieterrein (2012)
b. Om een deadline te halen……”De opening is op 4 april en de koning doet de opening!”
Wie van de raadsleden wil verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging?
c. Een andere politieke agenda te realiseren.
In dit geval kunnen de fractie voorzitters van de coalitie besluiten het project te steunen om
geheel andere reden. Bijvoorbeeld een belangrijk infrastructureel project te realiseren in
samenwerking met Het Rijk,, woning bouw te forceren op een bepaalde locatie, etc.
d. Eigen politieke positionering.
Hoewel geen enkele politicus dit openlijk zal toegeven is de Floriade natuurlijk een “gouden kans
“ om prominent voor het voetlicht te komen. Met name wanneer hoogwaardigheidsbekleders
uit binnen en buitenland een bezoek brengen aan de vele officiële gelegenheden van de “Wereld
Tuinbouw Tentoonstelling Floriade”. Tevens biedt een goede gelegenheid om eens naar het
buitenland te “moeten”, om mee te helpen… die uiterst belangrijke buitenlandse inzending
binnen te halen!
Het wordt hoe langer hoe duidelijker, dat de Floriade gebruikt wordt voor een hoger politiek doel .
Het gaat al lang niet meer om de oorspronkelijke doelstellingen, zoals geformuleerd in de jaren 60 en 70.
In die periode was het politieke neven effect van een Floriade, een bijzaak. Sinds 2002 is het politieke
neveneffect steeds meer de hoofdzaak geworden, om een Floriade te organiseren. Op haar beurt leidt
dit weer tot “politiek opgeklopte verhalen over economische effecten, werkgelegenheid, legacy, etc.”
De hoge verwachtingen van het evenement, zelf gecreëerd door de politiek, lijdt uit eindelijk altijd tot
een diepe teleurstelling , wanneer na afloop de echte resultaten bekend worden.
Dit is een betreurenswaardige ontwikkeling, aangezien men daardoor de focus verliest op het zeer
ingewikkelde bedrijfseconomische proces om deze Wereldtentoonstelling, succesvol te kunnen
realiseren.
Het ondoordachte optreden van politici zorgt ervoor dat de internationale profilering van een aantal
Nederlandse economische topsectoren, zoals “ flowers, water & logistics”, in gevaar komt, wanneer een
Floriade, continue slecht in het nieuws komt.

Uitgave 4, Oktober 2015

Pagina 42

Floriade , verleden, heden en toekomst.
15. De Floriade 2022 Almere
De Floriade 2002 is gepland op een locatie aan de A6 in het kader van de ontwikkeling van één van de
grootste wegenbouwprojecten van Nederland. Op het eerste gezicht is het verwonderlijk dat deze
locatie is uitgekozen voor de realisatie van een Floriade en na afloop o.a.…. de bouw van 700 woningen.
De gemeente Almere heeft namelijk een overvloed aan alternatieve bouwlocaties beschikbaar welke ze
op dit moment met geen mogelijkheid kunnen ontwikkelen en welke zwaar drukken op de gemeentelijke
begroting.
Indien men iets op het gebied van recreatie ontwikkeling had willen realiseren in Flevoland, dan waren
er betere locaties geweest. Met name had onderzocht moeten worden of het Nationale
Evenemententerrein niet verder gerealiseerd had kunnen worden in Biddinghuizen . Te samen met
Mojo Concerts/Live Nation, één van de grootste evenementen organisatoren in de wereld, had men
professioneel een Internationaal Evenementen Terrein kunnen ontwikkelen. Op een paar kilometer
gelegen van het verder te ontwikkelen Lelystad Airport. De provincie Flevoland heeft in de jaren negentig
op deze locatie miljoenen geïnvesteerd om de Wereld Jamboree te huisvesten. Met een Floriade op die
locatie had men te samen met de EU subsidie , hierop kon kapitaliseren.

De locatie van het noodlijdende Batavia Werf en omgeving hadden ook onderzocht kunnen worden.
Tezamen met Batavia Stad had hier een uniek leisure concept ontwikkeld kunnen worden.
Bij de gemeente Almere is men alle voormalige “leisure locaties” aan de zuidkant van Almere vergeten,
waarvoor in het verleden grootse plannen zijn ontwikkeld, zoals het Icedome, Adventure World, etc.
Door gebruik te maken van de reeds gedane haalbaarheidsstudies voor de ontwikkeling van deze
locaties, had men veel kosten kunnen besparen.
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Het had ook van meer visie getuigd bij de gemeente Almere, indien bijvoorbeeld de gebieden van het
Kasteel waren voorgesteld als Floriade Park en de terreinen na afloop, geschikt waren gemaakt voor
Witchworld .
Nu moeten in het kader van de realisatie van de Floriade, een totaal andere locatie ontwikkeld worden
voor leisure, dan in het recente verleden. Een reeds bestaand natuur en recreatie gebied, grenzend aan
de A6 met een camping, restaurant en jachthaven. Hiervan moet zelfs eerst nog een gedeelte
gekapt/afgebroken worden. Past dit in het kader van de milieu doelstellingen en Almere Principles?

De echte reden, waarom de politiek de Floriade op de A6 locatie wil realiseren, wordt duidelijk indien
men zich verdiept in de politieke en financiële problematiek rond de SAA.
“Het project Schiphol-Amsterdam-Almere, afgekort SAA, is het grootste wegenbouwproject van
Nederland in de periode 2012-2024. Het megaproject omvat de verbreding en het stroomlijnen van
diverse snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project is nodig om de groei van Almere te
faciliteren en de files in deze regio sterk te verminderen. Het project omvat 63 kilometer autosnelweg,
waaronder de A1, A6, A9 en A10, de aanleg van 2 tunnels, de aanleg van 2 grote bruggen, de aanleg van
het grootste aquaduct ter wereld, de aanpassing van 5 knooppunten en de aanpassing van circa 100
kunstwerken. Het project is op 1 maart 2012 formeel gestart door minister Schultz.
Ook de A6 valt binnen het plangebied. Het deel van knooppunt Muiderberg naar de Hollandse Brug wordt
verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken plus twee wisselstroken, zodat in totaal 6 rijstroken in de
spitsrichting beschikbaar zijn. Verder wordt de route verder naar Almere Stad-West naar 3+2+2+2+3
rijstroken verbreed, inclusief een 2-strooks wisselbaan. De aansluiting op de s101 wordt een volledig
ongelijkvloers turbineknooppunt. Het deel verder naar Almere-Buiten-Oost wordt verbreed van 2x2 naar
4x2 rijstroken met een parallelsysteem. Er komt een nieuwe Hollandse Brug tussen Flevoland en NoordHolland op de plek van de bestaande brug. Dit wordt één van de breedste bruggen van Nederland. Er
worden in totaal 35 kunstwerken aangepast.
De uitvoering wordt in twee fases gedaan. Het zuidelijkste deel tussen het knooppunt Muiderberg en
Almere-Havendreef wordt tussen 2014 en 2020 uitgevoerd en het deel vanaf Almere-Havendreef tot
Almere-Buiten-Oost moet in 2017 starten”.
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Adri Duivensteijn heeft tot en met medio 1989, als wethouder gemeente Den Haag aan de wieg gestaan
Floriade Den Haag-Zoetermeer. Tot zijn vertrek was hij een stuwende kracht en prominent aanwezig in
diverse Floriade vergaderingen….Hij kent dus veel “in en outs” van een Floriade. En….tot maart 2013 was
hij wethouder in Almere en de stuwende kracht achter de Floriade 2022 ……
“Een vertraging van de verbreding van de A6 heeft grote invloed op de Floriade-ontwikkeling in 2022 en is
onacceptabel.'' Dat zegt de Almeerse ex-wethouder Adri Duivensteijn in reactie op de bezuinigingen van
minister Schultz van Hagen en gebruikt hier dus de Floriade… als politiek instrument…..
Het project Floriade is een speelbal van de politiek geworden en dient een hoger doel. Het gaat eigenlijk
“sec” niet meer om de inhoud van de Floriade tentoonstelling , de kosten, vervoersstromen, etc.
Verkeerstechnisch is de verbreding van de A6 helemaal niet nodig voor een Floriade.
Adri Duivensteijn weet heel goed dat de Floriade 1992 geen enkel merkbaar effect heeft gehad op de
verkeerstromen van de A12. De Libelle Zomerweek in Almere Zand trekt trouwens in één week bijna net
zoveel bezoekers als een Floriade in één week… Lowlands en Walibi trekken op één weekend
gezamenlijk circa 70.000 bezoekers aan via…. een tweebaansweg !

Het ziet er eerder naar uit dat de Floriade 2022 , politiek gebruikt wordt om de twijfels over de
verbreding van de A6 de kop in te drukken en met name de tweede fase van de ontwikkeling veilig te
stellen. Er was namelijk kritiek in de media op het project zoals o.a. door de Volkskrant omschreven als
“de nieuwe Betuwe Lijn van € 4,5 miljard “. De toenemende vergrijzing in Almere, de lagere
bevolkingsgroei maken dit project misschien overbodig….. De politiek van Almere vind het natuurlijk zeer
ongewenst dat de groei ambities van hun gemeente beperkt zouden worden!
Vandaar dat precies aan het eind van de verbreding van de A6….. de nieuwe Floriade 2022 is gepland.
De Floriade dient dus een geheel ander politiek doel . Een politiek doel waar vele honderdenmiljoenen
euro’s mee gemoeid is; namelijk de mogelijkheid om Almere in de toekomst optimaal bereikbaar te
maken door een bijdrage uit de Rijksbegroting. De eventuele miljoenen extra verlies, die men als
gemeente lijdt met betrekking tot een Floriade, zijn “peanuts”in vergelijking wat er op het spel staat.
Vandaar dat de gemeente raad ook zonder problemen akkoord is gegaan met een begroting……..die niet
klopt.
In theorie is het op papier gelukt de Floriade 2022 een sluitende begroting te geven , verhuld in
schitterende proza, waardoor het project door de gemeenteraad op 3 juli 2015 is goedgekeurd.
Zoals wij hebben begrepen is, in het kader van de Floriade 2022 , de overheid bereid het exploitatie
verlies af te dekken met € 10 + € 9 miljoen van de gemeente Almere . Totaal maximaal € 19 miljoen.
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De Provincie heeft aangegeven eventueel € 10 miljoen te willen besteden, maar heeft deze toezegging
duidelijk gelabeld aan innovatieve activiteiten/inzendingen en….niet ter compensatie van een exploitatie
tekort.
Tevens meld men € 5- €10,- miljoen van EZ te kunnen ontvangen. Dat is nieuw. EZ heeft de vorige
Floriades nog nooit een netto subsidie gegeven, om het exploitatie tekort af te dekken. De twijfel tussen
€ 5 en € 10 miljoen geeft al aan dat het misschien nog niet helemaal duidelijk is. Onze inschatting is dat
EZ hooguit € 5 miljoen zal alloceren in hun eigen Floriade EZ budget, om activiteiten te kunnen
ondernemen in het Floriade jaar, zoals ontvangst buitenlandse delegaties, EZ presentaties op Floriade,
etc.…..maar geen donatie aan het Floriade exploitatie tekort.
De kans is natuurlijk nihil dat deze financiële prognose opgesteld in 2015, in het jaar 2022 gerealiseerd
gaat worden . Welke voorbeelden vanuit overheidswege zijn er, dat een project van 7 jaar looptijd,
precies volgens de oorspronkelijke tijdsplanning en begroting verloopt?
Het komt dus de politiek goed uit dat de ontwikkeling en de bouw van Floriade 2022 geïntegreerd wordt
met het SAA project van € 4,5 miljard. Dat geeft:
a. de mogelijkheid om wat te schuiven met budgetten.
b. het Rijk te dwingen dat de verbreding absoluut door moet gaan. Er komt immers een Floriade 2022!
Waar men echter geheel aan voorbij gaat is, dat het een zeer slechte zaak zal zijn, wanneer in 2022, de
Floriade organisatie weer bekend zal moeten maken, dat zij extra verlies heeft geleden. Dit kan zeer
schadelijk zijn voor alle betrokkenen. Niet alleen voor de politici , de lokale belastingbetaler, de
tuinbouw, de NTR , de bedrijfstak recreatie/evenementen/toerisme, maar voor de hele BV Nederland.
Naar onze mening is dit namelijk het einde van het voortbestaan van de Floriade. Geen enkele gemeente
en provincie zal nog bereid zijn, zich kandidaat te stellen voor 2032.
Men zal moet stoppen om de Floriade een speelbal te maken van de politiek . Een heldere en
bedrijfsmatig opgestelde begroting, door personen met ruime werkervaring op het gebied van de
organisatie van een Floriade, is een eerste vereiste.
Onze voorspelling, op basis van de informatie in de bovenstaande hoofdstukken, is dat bij ongewijzigd
beleid, de Floriade 2022 circa 1.700.000 miljoen entreekaarten zal verkopen en ongeveer 1.800.000
bezoeken zal genereren. Naast andere zaken die niet kloppen in de huidige begroting en planning zal dit
leiden tot een totaal extra tekort/verlies van circa € 20 miljoen.
Als ex-voorzitter van de stuurgroep Floriade 2022 , schreef wethouder Adri Duivesteijn :'Wij laten zien
dat de Green City geen utopie is, maar een wenkend perspectief. 'De schets is van landschapsarchitect
Winy Maas van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Wat Maas zich voorstelt, is 'een
overweldigende, dichte plantenstad' in het hart van Almere, aan de oevers van het Weerwater, langs de
A6. Het moet ontwikkeld worden als 'een tapijt van tuinen dat op de golven van de wind aan komt
zweven, neerdaalt en zich nestelt op de oevers van het Weerwater, een explosie van kleur, geur en
smaak'.
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In verband met het bovenstaande genoemde dreigende financiële tekort, een aantal opmerking over het
masterplan van de Floriade 2022 Almere, gemaakt door de beroemde architect Winy Maas. Deze
wereldbekende architect heeft uitstekend werk afgeleverd in binnen en buitenland op het gebied van
stedelijke ontwerpen en met name imposante hoogbouw. In deze wereld is hij een autoriteit.
Maar met alle respect …op het gebied van design van themaparken heeft Winy Maas, geen enkele
ervaring en dat is zeer goed te zien in het gepresenteerde ontwerp.
a.
b.
c.
d.

De te lange wandel/toevoer route naar het park vanaf het station voor het 60+ publiek.
De onrealistische vervoer capaciteit van bootjes die bezoekers eventueel moeten overzetten
Een geplande kabelbaan die in de knoop komt met de “ fraaie” hoogspanningsleidingen.
Een vierkante raster waarin geheel fantasie- en sfeerloos, op een Stalinistische manier ,
tuinbouw presentaties als zijnde volkstuintjes, gegroepeerd zijn.
e. Veel te brede, lange , zeer kostbare en winderige wandel promenades aan de zijden van het
vierkant. Totaal ongeschikt voor een Floriade leisure beleving in een Nederlands klimaat.
f. Lange zichtassen zonder “anchor” attracties , waardoor alle verrassing effecten verloren zijn.
g. Lange verbindingsstukken en dure bruggen over water, waar niets te zien is en waar de Floriade
beleving verloren gaat.
h. Twee in en uitgangen…een doodzonde in themapark design.
i. Veel te weinig “landscaping zones “ met groene achtergrond voor presentatie van
bloemen/planten.
Door de Floriade op een verheven plateau te presenteren, zal de tentoonstelling, in het Nederlandse
klimaat, zonder enige beschutting zijn. Met name indien de wind vanuit het ZW/W over de plas komt
aangewaaid. Het ontwerp is klimatologisch alleen geschikt bij windstil weer en 25 graden. Circa 4 dagen
tijdens het Floriade seizoen! Architecten werkzaam geweest bij Disney, Universal of Efteling, hadden een
veel beter concept gepresenteerd!

Om het ontwerp aan te passen voor een echte Floriade Leisure beleving , zullen miljoenen extra
benodigd zijn.
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Zoals al eerder gezegd zijn de 12 wisselende binnen tentoonstellingen het hart van de Floriade. Hiervoor
is een geklimatiseerde hal nodig van circa 10.000 m2. Tijdens de Floriade 2002 (Het Dak) en 2012 was
deze hal de zogenaamde Floriade Legacy van Gemeente/Provincie. De benodigde hoge investering in de
hal kon, mede door de inbreng van de overheid gerealiseerd worden. In 2022 dient dit gedaan te
worden door “marktpartijen”.
Ook het entree gebouw (Villa Flora in Venlo) en de kassen dienen door marktpartijen gerealiseerd te
worden. We kunnen nu al met 100% zekerheid stellen dat dit niet mogelijk zal zijn, zonder een
aanzienlijke bijdrage van de overheid!
Tenslotte zit er nog een probleem verscholen in de planning van de SAA. De werkzaamheden voor de
tweede fase zijn gepland vanaf 2017. Wij zijn benieuwd , wanneer het Floriade platform aan de
tentoonstelling inzenders en exploitanten opgeleverd gaat worden, voor de realisatie van de Wereld
Tuinbouw Tentoonstelling. Een Six Flags Holland, bestaande uit staal en beton constructies, kan je
bouwen in 18 maanden. De boompjes, plantjes en bloementjes van een Floriade hebben iets meer tijd
nodig, om tot wasdom te komen en om de “Floriade Experience” te bieden, zoals staat beschreven in het
bid-boek ;
“Na enkele stappen sta ik stil van verbazing: de plantenbibliotheek waar ik zo vaak over hoorde is tot
leven gekomen. Langs de kaars rechte hoofdstraat – die vanaf de noordelijke entree recht het gebied
insteekt – liggen talloze tuinen, de één nog mooier dan de ander, gevuld met naald- of loofbos, met
hagen en grassen, met bloemen, fruitbomen of waterplanten. In elke tuin lijkt een plant centraal te staan.

Onze inschatting is dat de realisatie van het project onder een tijddruk komt te staan, hetgeen natuurlijk
kostenverhogend gaat werken. Aan de kostenkant kan zal minimaal € 10- €15 miljoen extra benodigd zal
zijn om het huidig ontworpen Floriade platform, enigszins geschikt te maken voor een echte Floriade
Leisure Experience.
Het is daarom, dat in de komende jaren gezocht dient te worden, naar een wijze waarop er een positieve
“draai’ gegeven kan worden aan het huidige besluit van de gemeenteraad van Almere en NTR.
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Doet men dat niet , dan valt niet uit te sluiten dat het project Floriade Almere 2022 , reeds lang voor
opening “struikelt” op de financiële en organisatorische problemen. Het concept Floriade 2022 zoals
omschreven in de meest schitterende proza, is geheel niet realistisch en grotendeels onuitvoerbaar.
Ons advies is , het huidige budget opnieuw , maar dan realistisch, te budgetteren, om een voortdurende
financiële discussie, in de komende 7 jaar te voorkomen.
Om het hierdoor ontstane tekort in de begroting tussen uitgaven en inkomsten van circa € 30 miljoen te
dichten , stellen wij voor een beroep te doen voor extra financiële bijdrage aan :
a. De Nederlandse tuinbouw welke eigenlijk € 168,- per m2 (Idem Green Tech) zou moeten betalen
voor deelname aan de Floriade. Eventueel in combinatie met een Rabo Bank : € 10 miljoen.
b. De Gemeente Amsterdam, welke profiteert van de 100.000 extra buitenlandse toeristen van € 5
miljoen.
c. Nationale overheid in het kader ondersteuning economische topsectoren : € 5 miljoen.
d. Gemeente Almere en Provincie Flevoland : € 10 miljoen.
Dit is de enige manier om de fantastische mooie plaatjes van de toekomstige Floriade 2002 Almere, nog
enige realiteitszin te geven.
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16. De toekomst scenario’s van de Floriade.
Dit alles brengt ons tot de conclusie dat er een aantal scenario’s mogelijk zijn, tot betrekking met de
toekomst van de Floriade.
1.

Floriade Almere 2022 , zonder aangepaste begroting.

Indien de gemeente niet haar begroting drastisch herziet, zal de Floriade Almere in het gunstigste geval
reeds “struikelen” voor opening of met een zeer groot extra verlies afsluiten in 2022. Dit betekent het
definitieve einde van de Floriade . Uit de brokstukken zou de leisure industrie misschien bepaalde
onderdelen kunnen overnemen, voor verdere exploitatie in de toekomst, op een andere locatie.
2. Floriade Almere 2022, met aangepaste begroting.
De belangrijkste vraag die dan beantwoord dient te worden is: “ Hoe kunnen wij de extra investeringen
in de (tijdelijke) voorzieningen zoals parkeerterreinen, tentoonstellingshallen, kassen, winkels, park
attracties , infrastructuur zoals paden, elektra, etc. …….rendabel te maken.
Zoals aangegeven zijn deze onmogelijk terug te verdienen gedurende de 6 maanden van exploitatie .
Er zal dus gezocht moet worden naar een langjarige en permanente exploitatie vorm. Hierbij valt te
denken aan bijvoorbeeld een Tivoli Garden achtige opzet, waarin men elke 10 jaar, beginnende in 2022,
een Floriade organiseert. Op deze wijze zou men de investeringen over een lange termijn kunnen
afschrijven.
3. Het geheel afblazen van de Floriade 2022 in Almere.
In dit geval zou de Floriade eventueel nog tijdig georganiseerd kunnen worden op een bestaand
tentoonstelling platform, waar men reeds beschikt over alle benodigde infrastructuur. Hierbij moet men
denken aan de Keukenhof , Hortus Haren, Kasteel Tuinen Arcen , de oude locatie in de Haarlemmermeer,
een nieuw te bouwen Flevohof 2.0, etc. Maar ook het reeds genoemde evenementen terrein naast
Walibi. Zelfs een locatie naast de Efteling, zou een goede keuze kunnen zijn.
Als laatste alternatief zou men nog kunnen onderzoeken, een bestaand tuinbouwbouwgebied te gaan
gebruiken als platform voor een Floriade. In Nederland kennen we een paar gebieden waar de tuinbouw
geconcentreerd is, zoals de Regio Boskoop/Bleiswijk, Regio Barendrecht, Regio Westland en Regio
Aalsmeer. Door gebruik te maken van bestaande voorzieningen zoals bloemenveilingen,
tuinbouwkassen, evenementenhallen, vergaderzalen, attracties, restaurants en hotels in één van deze
regio's, kan men een Floriade organiseren , volgens een “dynamic packaging model”. Deze aanpak
vereist geen investeringen in dure tijdelijke voorzieningen, maar wel in ict en sales &marketing.
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Slotopmerkingen:

Een aantal kritische opmerkingen en cijfers in dit document kunnen een “verrassing “ kunnen zijn voor
bepaalde personen/organisaties en ….misschien zelfs politiek ongewenst. Het zij zo.
In tegenstelling tot andere , door de overheid gefinancierde rapporten over de Floriade , heeft dit
document geen politiek doel. Het enige doel van dit document is , om een open en vakkundige discussie
te voeren over het voortbestaan van het unieke evenement Floriade.
Het document is niet geschreven door een consultancy, welke afhankelijk is van overheidsopdrachten en
waarbij het principe zich voordoet van “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Politieke
proza zoals ‘wenkend perspectief, kansenstrategie, robuuste onderbouwing”, is bewust niet gebruikt.
We hebben er naar gestreefd in begrijpbare taal , voor de burgers , ondernemers en vertegenwoordigers
van de media, de problematiek en mogelijkheden van dit grootste evenement van Nederland , te
proberen uit te leggen.
Wij nodigen de lezers graag uit voor een inhoudelijke discussie met het team van praktijk mensen, welke
een bijdrage hebben geleverd, met betrekking tot dit rapport. Hopelijk zal hierdoor het unieke Floriade
wereldplatform voor de economische topsectoren Flowers, Food, Water & Logistics van de
BV Nederland, ook in de toekomst behouden blijven.

Hans van Driem.
Managing Partner
International Destination Strategies

http://www.slideshare.net/HansVanDriem/career-timeline-hans-van-driem;
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