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Floriadeterrein wordt groene stadswijk met 600 woningen
Gedurende 6 maanden wordt in Almere op 60 hectare grond de wereldtuinbouw-
tentoonstelling Floriade Expo 2022 gehouden

gemelddat depandenniet rendabel te
bouwenzijn, vanwegede extra eisendie
deFloriadebv stelt aanarchitectuur en
duurzaamheid.Die eisenkomenboven
opdeuitgangspuntendie eerderwaren
afgesproken.Departijenhebbenuiteinde-
lijk besloten toch verder te praten.Deuit-
komst is nogonbekend.

WEERWATER DE VERKEERDE PLEK
VolgensHans vanDriem,directeur vande
floriade inZoetermeer in 1992, breekt een
grote fout uit de allereerste faseAlmerenu
op. ‘HetWeerwater is de verkeerdeplek.
Eerderefloriadesmaaktengebruik vaneen
greenfield-locatie,weilandenwaar goed-
koopeenparken infrastructuur zijn aan te
leggen, ombeidedaarna te gebruiken voor
gebiedsontwikkelingof voordeomgeving.’

Hijwijst opdenieuwewoonwijkRokke-
veen-West dienadefloriade inZoetermeer
is gebouwdendegemeente later €20mln
extra opleverde,meerdaner is toegelegd
opdefloriade. Bij defloriade indeHaar-
lemmermeer in 2002 is eenhoogwaardige
busverbinding aangelegd. ‘Het is de enige
manier omfinancieel ofmaatschappelijk
iets terug te verdienenaaneenfloriade’,
stelt VanDriem. ‘Iedere organiserendege-
meente rekent zich van tevoren rijk,maar
metde tentoonstelling zelf zijndeuitga-
venniet terug te verdienen.Die ismaar zes
maandenopen.’

InAlmere isdehele casuswankel ende
bestuurdersuit 2012dieaandewieg ston-
denvandezefloriade,moetendat geweten
hebben,denktVanDriem.Dankzij deflo-
riade isde verbreding vandeA6naar voren
gehaald,maarde locatie veroorzaakthoge
kostendieniet terug te verdienenzijnmet
600woningen. ‘Het gebied ligtdeelsopei-
landjes, er zijnbruggennodig, ermoesten
partijenuitgekochtwordeneneendeel van
het terrein ligt aandeanderekant vande
A6.Datmaaktdeontwikkelingkostbaar en
complex.Enhet leidt af vanwaarhetom
draait: hetmakenvaneengoedewereld-
tentoonstellingdiemensen trekt.’

In 2018 is al geopperdomduizendof
meer extrawoningen tebouwenomde
kosten tedekken. Vandebeloofdemix van

stad engroenblijft danweinig over, den-
kenomwonendenopFacebookgroep ‘Flo-
riadeAlmere 2022—hetdebacle’. Zij zien
torenflats aandehorizonopdoemen.

SecretarisGeorgeFranke vandeNeder-
landseTuinbouwraad zegt zichnoggeen
zorgen temakenover defloriade zelf, al
noemthij het jammerdat het sentiment
watnegatief is. ‘Maarhet is inde eerste
plaats een tuinbouwtentoonstelling.We
willen als tuinbouwsector laten zienwaar
we toe in staat zijn.Debomenzijn geplant,
de kavels zijn verdeeld enerwordenmooie
plannengemaakt.Dediscussie over de
GreenCity is jammer,maarhet is niet de
kern vandefloriade.’

Frankewijst eropdat verschillende
grote landenalsChina en Indonesiëmet
eigenpaviljoensnaar de tentoonstelling
komenendat er in 2022 echtwat te zien
zal zijn.Debouwvanhet entreegebouw—
dat los vanhet vastgoedwordt ontwikkeld
—start rondapril.

VanDriemsluit afmet eenpositieve
noot.Hij noemtdebenoeming vande er-
varenPeter Verdaasdonk tot directeur van
Floriadebv, nu een jaar geleden, eengoede
zet. Verdaasdonkwas eerder directeur van
Madurodamenbekleeddediversema-
nagementfuncties bij Eurodisney.

‘Hij staat voor eenherculeswerk,maar
als iemanddefloriadenogkan redden,
is hij het’, aldusVanDriem. ‘Zo is het een
goedbesluit omdeontwerpen voordewo-
ningenen embassiesaf te keurenals zeniet
goedgenoeg zijn.De latmoethoog liggen,
wil je deelnemers enbezoekers trekken.
Eenwereldtentoonstelling is geen speel-
tuinmet eenwip eneen schommel.
Helaasbetekent datwel dat er indebe-
perkte tijddienogover is extra kostenge-
maaktmoetenworden.’

De discussie over
de Green City is
jammer, maar het
is niet de kern van
de floriade
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. De floriade in Almere
kampt met tegenvallers
en de tijd dringt voor de
opening in 2022.. Er is een geschil over
het vastgoed dat Am-
vest moet ontwikkelen.
Hiervoor is in 2018 al ge-
waarschuwd na een aan-
besteding.. Volgens themapark-
expert Hans van Driem is
voor de verkeerde loca-
tie gekozen. Dat maakt
deze floriade buitenge-
woon complex en duur.
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Tijd- en geldnood hin

T
erwijl striemende regensover
hetWeerwater bij Almere trek
ken, duwt eeneenzamefietser
zijn trappers over debrugnaar
de andere kant vande snelweg
A6.Dewind vol opde zijkant.

Even verderop schept eengraafmachine
vanDuraVermeerdonkere aarde in een
kiepwagen. Aandeoverkant vandeweg lig
gen stroken zandklaar voor infrastructuur
ennieuwegebouwen.Diemoeten straks
het decor vormen vandefloriadediehier
in 2022plaatsvindt.

De voorbereiding voordewereldtuin
bouwtentoonstelling is in volle gang. Van
af eind2018 zijn ernieuwebomengeplant.
Dit jaar start debouwvandebruggennaar
de eilandjes inhetWeerwater.Watnueen
winderigeuithoek is,moet straks tweemil
joenbetalendebezoekers trekken.

De tijddringt endatheeft nu vooralmet
het vastgoed temaken.Waarfloriades, die
elke tien jaar plaatsvinden, normaal vrij
wel geenpermanentebebouwingkennen
—maar tijdelijke en zwierigepaviljoens
—heeft Almere voor eenandere opzet ge
kozen.Naast een tuinbouwtentoonstelling
moetdeFloriadeExpo2022degroene
stadswijk vande toekomst tonenendie
moet in 2022deels gebouwdzijn en in
gebruik.

Degeplande torens enpaviljoensophet
terreinwordennadefloriade appartemen
ten. Ener komt een iStreet, een straatmet
duurzaamgebouwdewoningendiemetde
modernste techniekenwordenuitgerust.
De rest vandewijkwordtnade tentoon
stelling gebouwd. Inhet oorspronkelijke
plangaat het omzeshonderdwoningenen
zestigwaterwoningen, fraai verspreid in
het groen.

Eenmooi idee,maarbij de aanbeste
ding vandeontwikkelovereenkomst in
2018 ligt er geenuitgewerkt plan.Omvaart
temaken zoekt de gemeentedaaromeen
ontwikkelpartner die samenmetdeFlori
adebvde ideeënuitwerkt.Want vier jaar
voorde tentoonstellingdringt de tijd.

KOSTEN BUITEN DE BEGROTING
Eerst doennogdrie partijenmeeaande
tender: Amvest,DuraVermeer enBPD.
Maar als puntje bij paaltje komt, is Amvest
de enigepartij die eengeldige inschrijving
indient, zobevestigt eenwoordvoerder
vandegemeenteAlmeredezeweek.Niet
zo veel keusdus. Later sluitDuraVermeer
alsnog aanbij het teamvanAmvest, dat
verdergaat onderdenaamWeerwater cv.

De volggroepFloriade vanAlmeerse ge
meenteraadsledenheeft danal flinke zor
gen. Zo zijn er kostenbuitendebegroting
gehouden—zoals inzet van ambtenaren

Een lastige plek,
te weinig concrete
plannen, te weinig
inkomsten en
inmiddels bijna
te weinig tijd. De
floriade die in
2022 in Almere
plaatsvindt, verkeert
in zwaar weer.

In het kort

Bouwplaats van de Floriade Expo 2022
in Almeremet boven op de achtergrond
hetWeerwater. De floriademoet straks
tweemiljoen bezoekers trekken.
FOTO’S: MERLINDALEMANVOORHETFD

2021zullen staan.Er ligt volgenshetbu
reaugeenbruikbaarplanB.Degemeente
kanoppapierbesluitenzelf paviljoens te
ontwikkelen,maarde tijdomdat tedoen
ontbreekt.Datomschrijft precieshetpunt
waarAlmerenustaat.De stadzit klem.

Dewoordvoerder vanAlmere zegt datna
het rapport vanAkroConsult eenaantal
maatregelen is genomenomproblemen
metdeuitvoerbaarheid te voorkomen. Zo
is eenwerkgroepopgezetwaarinFloria
debv enWeerwater overleg voerdenover
het ontwerpproces.Daarin zijn ‘goede
afspraken’ gemaakt.Dat ernu tochgeen
overeenstemming is over debouwvande
panden, ligt volgenshaar aaneendiscus
sie over kwaliteit.

VolgensdeFloriadebv zijndemateri
alen teweinigduurzaamen innovatief.
Zo zouworden teruggegrepenop traditi
onelematerialen als beton, aluminium
ensteenstrips. Amvest enDuraVermeer
hebbenophunbeurtOmroepFlevoland

In Almere is de hele
casus wankel en de
bestuurders uit
2012 moeten dat
geweten hebben

ende inhuur vanderden—enzijn er extra
uitgaven voorhet uitkopen vaneen jacht
haven, eenwokrestaurant eneen camping.
De volggroep vraagt adviesbureauAkro
Consult naar een secondopinionover de
overeenkomstmetWeerwater cv. Levert
die geennieuwe risico’s op?

Het oordeel is nietmals: ‘Debusiness
case kent vier jaar voorafgaandaandeor
ganisatie vandefloriade in2022nogerg
veel onzekerheden.Ookbestaat het risico
dat eenaantal effecten elkaar kan verster
ken.Wanneerniet alle subsidies beschik
baar komen, is er eenonvoldoende aan
trekkelijkefloriade,waardoor ermogelijk
ookminderbezoekers zullenkomen.’

Ook twijfelt AkroConsult ofde zestig
showcase-woningenende twintig greenem-
bassies (waarde landen terechtkunnendie
geeneigenpaviljoenneerzetten) ermidden
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