
De kracht van Groen 
 
Keukenhof heeft haar poorten gesloten en likkebaardend kijken bestuur en directie terug op een 
geslaagd seizoen. Daarin is met 1,4 miljoen bezoekers een nieuw record gevestigd en dat is een groot 
compliment waard in de richting van al diegenen die zich zo hard hebben ingezet om van dit jaarlijkse 
evenement een succes te maken. 
 
In Almere is het tijdstip van terugkijken nog lang niet aangebroken. Daar is men volop bezig met het 
treffen van de voorbereidingen voor de Floriade 2022 die als motto ‘Growing Green Cities’ heeft. Nu 
is 2022 nog ver weg, maar ten opzichte van de Floriade in Venlo zijn we in tijd gemeten alweer 
halverwege. Toch lijkt het betrekkelijk rustig rondom de organisatie van deze wereldtentoonstelling, 
afgezien van het feit dat de lokale PVV op haar politieke kansen blijft loeren om dit evenement 
alsnog af te blazen. 
 
De kans daarop is nihil, zeker nu de eerste contouren van de Floriade zichtbaar worden en het 
concept recht doet aan het thema waarvoor is gekozen. En juist dat thema biedt de groene sector 
uitgelezen mogelijkheden om zich in 2022 te profileren, want groen en de meerwaarde daarvan voor 
mens en omgeving is hot. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat Anthos door haar 
deelname aan het platform De Groene Stad heeft laten ontwikkelen en waarvan de eerste resultaten 
in factsheets zijn vastgelegd. 
 
Groen staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Niet alleen op politieke agenda’s, maar 
ook bij het niet-groene bedrijfsleven, zo blijkt uit uitspraken van VNO-NCW voorman Hans de Boer. 
Binnenkort ga ik bij hem op de koffie om te bespreken of wij de handen ineen kunnen slaan en 
gezamenlijk de meerwaarde van groen beter kunnen gaan verwaarden. Daarin speelt de Floriade in 
Almere een belangrijke rol, niet alleen in het jaar 2022, maar ook in de aanloop daarnaartoe. 
 
Floriades hebben nog wel eens een bittere nasmaak, maar daar moeten we ons niet door laten 
leiden: door de samenwerking met de Floriade en andere partijen in een vroeg stadium te zoeken 
biedt Almere ons een uitgelezen mogelijkheid om de kracht van groen goed op te kaart te zetten. 
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