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I nternat ionale 
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De Konlnklijke Algemeene Vereenlglng voor B loembollencultuur; 

De Vereniging .,De Nederlandse BloemlsteriJ"; 

D e Koninklijke Veremging voor Boskoopse Culturen ; 

De Verenlglng voor de Teelt van en de Handel in Tu lnbouwzaden 

en de 

Konlnklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde. 



FLORIADE AMSTERDAM 1972 

De Floriade Amsterdam 1972 is de grootste tuinbouwtentoonstelling 

die ooit ter wereld werd gehouden. Zevenhonderdduizend vierkante 

meter natuur midden 10 de Randstad Holland, elf binnententoonstel

lingen in twaalfdu1zend vierkante meter Amstelhal, een ongekende 

overdaad aan educatief materiaal en speelse evenementen in een 

arch1tectuur die leek en vakman bekoort. 

De Floriade is niet aileen op het gebied van de tuinbouw, wat de Olym

pische Spelen in Munchen ZIJn op het gebied van de sport; behalve 

de competitie tussen vakmensen (er zijn elfhonderdzeventig prijs

vragen uitgeschreven) is er vooral ook de ontspanning voor iedereen 

die er nu eens werkelijk .,uit" wil zijn. Bladerend door deze catalogus 

zult u tot de ontdekkmg komen, dater op deze zeventig hectare nauwe

lijks iets te bedenken is, dat u niet zou willen zien of meemaken. In 

een geraffineerd opvolgingsschema zijn - en worden ook nu nog -

de gewassen uitgezet, zodat de ten toonstelling zich voortdurend blijft 

vernieuwen. W ie in mei is komen kijken, zal in juli een geheel nieuwe 

Floriade vinden en in september zeker willen zien hoe prachtig de 

herfst kan zijn. 

Wij zien u spoedig terug! 
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p ENN AMEN OP DE FLORIADE 

w 1 'l1CI planten te maken heeft moet met behulp 

du1den over welke plant het precles gaat 

1 rders zowel als voor beroepsmensen als ~ 

d zoekers, handelaren, telers of kwekers . In ~ 

de enaming een kwaliteitseis. Oat is de verkl 

t k op de Floriade. 

01"'1 d m• 1 pretatie van deze etiketten te vergemakkeh 

z• n t~ged elrl m families, geslachten, soorten en cultu 

Fa ''' na'llen taan links boven, de geslachtsnaam vorn 

uid1ng de eigenlijke soortnaam. Het bot" 

en naam 

teldt voor 

chappe

nbouw is 

voor de 

ro Planten 

"''eteiten. 
~men met 

h aspect 

volgt achier deze soortnaam en wordt aa1 uid door 

l.orte) naam van de auteur die de plant beno m heeft. 

De cultuurvaneteiten hebben een zogenaamde cultivar, a n Deze 

st at t.J en a nhahngstekens achier de soortnaam of w ln'l r geen 

soor' andUidmg gegeven kan worden, direct achier de g ~o- I ~ rsnaam. 

B•J de ult1var~ is de familienaam linksboven weggelat n Daarvoor 

n dE> plaats gebruikt men in vele gevallen de naam van n roep van 

cultu.Jr n tellen waartoe de betrokken plant behoort 

Ten lotte kan men op het ellket gegevens vinden over h n uurhJke 

v rspr 1d rgsgebied, jaar van ontstaan van het ras, de k .er of de 
1nz nd 
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WAT ZIET U OP DE FLORIADE ? 

Bij de hoofdingang bevindt zich: het informatiecentrum van de 
Floriade met een dependance van CISCA, het cultureel in
formatie- en service-centrum Amsterdam. Het ABN-wissel
kantoor, de Simkat Travel Organisation Inc. met een depen
dance van KLM en Avis-Rent-a-Car en een postkantoor met 
de verkoop van zomerzegels en fllatelisten-service. De pers 
tenslotte heeft hier een eigen ontvangstruimte met telefoon
facllitelten. 
CISCA verkoopt en bespreekt in het informatiecentrum kaart
jes voor o.a. Carr~. Stadsschouwburg, Concertgebouw, Klei
ne Komedie, Shaffy T heater, Mickery, Tinge! Tangel, De Brak
ke Grond, Nieuwe de Ia Martheater en Desmet. Het service
centrum geeft verder aile mogelijke informatie over culturele 
gebeurtenissen in Amsterdam. 
In het postkantoor worden twee biJzondere zegels verkocht in 
de nieuwe serie Zomerzegels. De ,.Fioriade '72"-zegels zijn ont
worpen door Dick Elffers. Twee andere postzegels in deze se
rie zijn gewijd aan het jubilerende Holland Festival, dat op de 
Floriade is vertegenwoordigd in de manifestatie ,.Kind en Leef
milieu" van 1 juni tot 15 augustus. 

Entree 
Kassa voor hoofdlngang. 
Groepskassa voor hoofdlngang. 
Controlehoktes biJ hoofdlngano (sponsor: Van Arkel, Utrecht). 
Hoofdingang 
lnformatiecentrum Hoofd ingang 
lnformatlekantoor Florlade (met dependance van Clsca-Uitkrant). 
Sponsor kledlno lnformatrlces Florlade: C . & A . Nederland. 

MINITUINEN 

Direct bij de ingang komen we in een patiotuin met een vijver 
en vier pleintjes. Op deze pleintjes is een demonstratie van 
minituinen in bakken van verschillend formaat. We zien vier 
groepen: waterplanten, conlferen, rotsplanten en vaste plan
ten. 
Deze bakken zijn zeer geschikt voor klelne tuinen, balcons, ter
rassen en binnenplaatsen. 

VIer p lelnt1es, elk met series mlnlatuurtulnen (bakken oesponsored door 
Eternlt). 
In de patiotuln: 
B loembollen: 
Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur- Hlllegom. 
Lelles : 
P. van 't Veer- Assendelft. 
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WINKELGALERIJ HOOFDINGANG 

In de wlnkelgalerij treffen we film- en foto-verkoop u1, choco
lade- en sulkerwerkenverkoop en de verkoop van kr nt n t ij d
schriften en prentbriefkaarten. Er is een juwelier g J ~ tgd, 
.,De Porceleyne Fles" met verkoop van Delfts Blau ~ "" de
monstraties plateelschilderen en er zijn telefooncell~>ro 1 de 
Tulnwinkel, worden zaden, bollen en voorverpakttl pl1nten 
zoals rozen en heesters verkocht. 

Capllux (film- en fotoverkoop). 
Verkade (met biscuit, chocolade- en sulkerwarenverkoop) 
AKO (kranten, tojdschriften, prentbrlefkaarten). 
Juwelier Herman Schipper- Amsterdam. 
Firma Reynders/ De Porceleyne Fles (verkoop van Deltt Blauw -
demonstratle plateelschllderen). 
Tulnwonkel - verkoop van zaden, bollen, voorverpakte pi~ ll'~, zoals 
rozen en heesters - comblnatoe Verveld-Broeckmans. 

CON GRESGEBOUWTUI N 

In de tuin van het bekende internationale Congresgebot • tjn 
ruime zitterrassen aangebracht. In de lente staan hter bloe ~n
de bolgewassen. Later volgen vaste planten, waarbtJ veel g IJS

bladige soorten, bloeiend in rose, blauwe en violette ttntE 

Sculptuur .,Vaz Dias" (In brulkleen afgestaan door de Gern nte 
Amsterdam, beeldhouwer Herman van der Heide). 
Bloembollen: 
Afdeling Bennebroek-Vogelensang van de Kon. Alg. Ver. voor Bloem
bollencultuur. 
E~njarige perkplanten : 
Dixoe-Pack N.V./Rood en Zn.- Wljdenes. 

HA VEN VOOR RON DV AARTBOTEN 

Voor de Amstelhal is een haven voor rondvaartboten en en 
Oasefontein. De Havenkom ligt tussen het Congrescentrum 
en het Beatrixpark. Hier meren de rondvaartboten met be oe
kers die de watertaxi hebben verkozen boven eigen of a.1der 
openbaar vervoer. Om de haven heen zien we plantenba en 
met tulpen in het voorjaar en daarna M njarige zaadplanten 

Oasefonteln (sponsor: fa.B6nnekamp, Oase-importeur voor Nedeol •nd). 
Prijsvragen bloembollen langs daze haven 
John Scheepers, New York, U.S.A . 
P. Visser Czn., St. Pancras. 
Opoevolod door violen van Dixie-Pack N.V./Rood en Zn. - W ljden 
Bloembakken op het p lain rond de haven 
Bloembollen : 
Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur- Hlllegom. 
Zomerbeplantlng: 
Royal Sluls - Enkhulzen. 
Teicher Saaten - Poooenhagen/Dultsland. 
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AMSTELHAL 

In de Voorhof van de Amstelhal treffen we een presentatie aan 
van orchideeen en er is een leeszaal met literatuur over plan
ten en bloemen. Boven het cafe-restaurant bevindt zich een 
doorlopende, doch steeds wisselende tentoonstelling van 
bloemen en planten op postzegels. 
Die collecties zijn aangepast aan de verschtllende bloemen
exposities die in de Amstelhal worden gehouden. Daarnaast 
worden ook andere onderwerpen met betrekking tot het ten
toongestelde op de terreinen van Floriade fllatelistisch toege
licht. Flora-liefhebbers onder de postzegelverzamelaars zullen 
hun collecties exposeren onder auspicien van de vereniging 
.,De Beeldfllatelist". 
Ter gelegenheid van haar twintig-jarig bestaan houdt .,De 
Beeldfllatelist" van 18 tot en met 27 augustus een tentoonstel
ling voor thematische postzegelverzamelingen onder de naam 
.,Beeld '72". 
In de Amstelhal is verder een informatiecentrum van de Ko
ninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde. 
Het grootste deel van de Amstelhal wordt ingenomen door elf 
wisselende binnententoonstellingen volgens onderstaande 
kalender: 

30 m aart t / m 9 april 
Bolgewassen, o.a. tulpen, 
hyacinten, narcissen, fresia's, 
amarylissen, lelies en irissen. 

14 apri l t /m 23 april 
Boomkwekerijgewassen, o.a. 
rhododendrons, azalea's, 
magnolia's, trek- en sier
heesters en coniferen. 

28 apri l t / m 7 m ei 
Bloemkwekerijprodukten. 
Snijbloemen, kasrozen, 
anJers, fresia's, orchideeen 
en gerbera's. Potplanten. 

19 mei t f m 28 mei 
Exotische gewassen uit 
binnen-en buitenlandse horti. 

9 juni t f m 18 juni 
Kasrozen, bloeiende en de
coratieve bladplanten. 
Vroegbloeiende vaste 
planten. 

30 juni t / m 3 juli 
Onder auspicien van de 
Liliade te Akersloot, lelies 
in combinatie met lathyrus en 
andere zomerbloemen. 

14 juli t f m 17 juli 
Tuin- en parkrozen in de voile 
grond gekweekt. 

4 augustus t f m 13 augustus 
Gladiolen en planten van 
liefhebbersvereniglngen o.a. 
cactussen en vetplanten. 
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8 september t fm 10 sep
tember 

Dahlia's in combinalle met 
laatbloeiende vaste planten 
en andere borderplanten. 

V oorhof 

13 t f m 11 september 
l nternationale bloemsier
kunst Fleurop/ lnterflora. 

22 september tf m 1 okto ber 
De herfstprodukten o.a. 
chrysanten, erica's, bessen 
en vruchten. 

Presentatle van orch1deeen door de Orchldee~n verenlglng. 
Leeszaal met llteratuur over planten en bloemen. 
Bloem en en planten op postzegels; wlsselende collecties aangepast a an 
de bloemenpresentatle In de hal : onder ausplclen van de Verenlging ,D< 
Beeldnlatellst". 
lnformatlecentrum van de Konlnklijke Nederlandse MaatschappiJ voor 
Tuinbouw en Plantkunde, Mlnlsterie van Landbouw en VlsseriJ t• 
's-Gravenhage, Tulnbouwonderwijs. 
Bond Nederlandse Tulnarchltekten (B.N.T.). 
International Federation of Landscape Architects (I .F.L.A .). 
Vasta inzenders in d e Voorhof: 
KwekeriJ de Plank - Maasland. 
Jollna Bloemlste/Jollna Twins - Amsterdam. 
Verenig1ng ,De Gladiolus"- H1llegom. 
M. C. van Staaveren n.v.- A alsmeer. 
V B A . Verenlgde Bloemenveillnaen Aalsmeer- Aalsmeer 
Gebr. J P en C. Passch1er n.v. - Noordwljk. 
NV. Gebr van Zijverden- Hlllegom. 
Nederlandse Orchldeeen Verenlglng - Aalsmeer. 
Arrangementen van de inzendingen in de Voorhof 
Johan We1sz- Amsterdam 

BASTION EN TUIN LANGS AMSTELHAL 

Het Bast1on, dat sculptureel is gevormd door de architect e 1 

beeldhouwer Ch. J . F. Karsten, biedt een uitnemende entou 
rage voor de tumceramiek en potterie-inzending van de firma 
Mobach-Utrecht. De brug over de Boerenwetering leidt reg I 
recht naar de ArtseniJhot. 

Tulnkeramlek en potterie-inzendlng van de forma Mobach- Utrecht 
Beplantlng fangs Amstelhal en overzljde Boerenwetering. 
Bloembollen: 
Tulp Princeps - Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur te Hlllegon 
Steiger Ienos Amstelhal: 
Markerlnk- Lochem. 
Lelles fangs Amstelhal. 
Veredelde Lelleculturen N.V.- Oudendljk 
De Jong Lelles Holland - Andljk. 
Lun'e Lellee - 8ovenkarapel. 
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12 ARTSENIJHOF 

De Artsenijhof laat een verscheidenheid van geneeskrachtige 
kruiden zien. Een aantal werd aileen in het verleden gebruikt, 
maar er zijn nog vele waarvoor nu nog een grote belangstelllng 
bestaat. 
Waren in het verleden de verse of gedroogde planten de be
langrijkste grondstoffen voor de apotheker, - ook nu worden 
er nog vele in de apotheek gebruikt - op het ogenblik zijn veel 
planten belangrijke grondstoffen voor de bereiding van mo
derne geneesmiddelen. 
Oat de plant nog steeds een direkte grondstof is weet ieder die 
denkt aan de hoestdrank van lers mos en zoethoutwortel en 
bijvoorbeeld aan de werkzame stoffen uit de kinabast. 
In de eerste en tweede afdeling van de Artsen ijhot zien we de 
planten die in onze streken kunnen groeien, in de tweede hoi 
vinden we om de fontein de geneeskrachtige waterplanten. In 
de derde hof zien we de troplsche gewassen. De toelichtende 
teksten zijn met medewerking van de Hortus Botanicus van 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam tot stand ge
komen. 
Een uitgebreidere informatie over de plan ten uit de Artsenijhof 
kunnen we verkrijgen in het lnformatiecentrum in de Amstelhal. 
Deze informatie is samengesteld in samenwerking met de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie. 
De Tuin omvat drie ruimten, die geometrisch ZIJn mgedeeld 
en van elkaar gescheiden zijn door met hopplanten begroeide 
pergola's. 

a. lnleiding 

b. Vijver met medicinale waterplanten 

c. Kas met tropische en subtropische medicmale planten (Kas 
gesponsored door de fa. van Wieringen). 

De tuin is ingericht met plan ten, die gekweekt zijn uit zaden die 
verkregen werden via de internationale Ultwisseling van zaden 
der Horti. Hierbij werd veel hulp ontvangen van de Hortus Bo
tanicus van Amsterdam en de Kon1nklljke Maatschapp iJ ter 
bevordering van de Pharmacie, 's-Gravenhage. 
In de Artsenijhof is als voorjaarsaanplant de collectie,de h•sto
nsche bolgewassen" van de Hortus Bulborum te Lim men aan
gebracht. 
Hortus Bulborum te Limmen (biJ Alkmaar) . De heer P Bosch
man, eertijds tuinbouwonderw•Jzer te Limmen heett smds 1928 
deze unieke verzamelmg b•Jeengebracht. Vele bollenkwekers 
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hebben hem hlerbij geholpen. Door hem warden oude of ver
ouderde cultlvars beschikbaar gesteld. 
Van 'I Hoi en Blokker te Limmen heeft gedurende het 40-jarig 
bestaan van de ,Hortus Bulborum", de cultuurzorgen voor de
ze collectie op zech genomen en mede dank ZIJ de medewerkeng 
van genoemd bednjl kon deze enzendeng verwezenlejkl worden. 
D e medicenale planten ZIJn gerangschikt naar hun pharmaceu
tesc he werking. 

Bloembo llen In de A rtsenl)hof· 
, Neversle" = Nederlandse Verenlging tot bevordering der W eten
schappell)ke Veredellng van Slergewassen. 
, Hortus Bulborum" - L1mmen. 
Frans Roozen Tulipshow- Vogelenzang. 
Fa. P. B. en w. van Eeden - Noordw11k 
de Graaff Bros en S.A . en Konljnenburg en Co. n.v. - Noordwljk. 

13 EXPOCARS 

Bej het station Amstelhal van de expo-cars is een verkoop
stand van handwerkart1kelen. Verder zeen we een eternit-wand 
met toto's van speelplaatsen en Amsterdam. 

(Station Amstelhal) 
Etern1t wand (gesponsored door Eternlt) . 
Tricola1ne (verkoop van Handwerkart1kelen). 
Oubbele-vroege lulpen 
P v. Reisen en Zn . - Voorhout. 

14 TUINLANDSCHAPPEN 

Veel tuinli efhebbers vragen z1ch af, hoe en waar zij bollen en 
andere gewassen het best in hun tuenaanleg kunnen verwerken 
en welke soorten de meeste voldoeneng geven. Z1j willen weten 
hoe de bloemen er in werkehjkheed uitzien, hoe hoog de plan
ten worden, etc. In de Tu1nlandschappen kunnen we deskun
dige voorlichting knjgen van de firma's, die aan de totstand
koming van deze educatieve inzend1ng hebben meegewerkt. 

Sculptuur van Nel van L1th, In bru1kleen algestaan door de Gemeente 
Amsterdam (Transport gesponsored door de Fa. Saan) 
Sculptuur, gesitueerd 1n de VIJver, In bru•kleen afgestaan door de 
Gemeente Amsterdam; Bee ldhouwer Jan de Boat 
Bloembollen: 
Fran s Roozen Tulip Show - Vogelenzang. 
G. Vreeburg - Lisse. 
Tullpgarden John van Gneken - Vogelenzang. 
Kon1)nenburg en Mark N V - Noordw1)k 
Gebr D. en K. Mantel N V - A nd•Jk 
Fa. L A . Prms en Zn . - Voorhout. 
C J. Zonneveld en Zn . NV Orechsberg- Voorhout 
Fa G P Rood - Grootebroek. 
Kon. Ned BloembollenkwekeriJ en Exporthandel N V Gebr van Zanten 
- Hlllegom. 
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K. Houdljk en Zn - Boskoop. 
J B W ljs en Zn. - Amsterdam. 
N v Konlnklljke Kwekerrj Moerhelm - Dedemsvaort. 
Turkenburg's Kon. Zaadhnndel N.V - Bodegravcn 
Roy.ol Slu~> Enkhuon•n. 
T1·ocheo s,1.ot1·n Pouo~nhag~n. D uotsland. 

~~~~·Gebr v.ln z.ont~niBoschoft Tulleko?O Lehecultuur N v 
G~br Hoogland Dorkshorn 
A . Schoon en Zn - Akersloot. 
N v v. Toi-Hartman - Hollegom. 
Dahlias. 
Ned Dahllaverenlglng. 

BRUG N A AR BEATRIX PARK 

Aan de linker kant van het cafe De Groene Zoom ZIJn toil en, 
schuin daar tegenover is de brug naar het Beatrixpark, d1 e
gelrecht leidt naar het Bloemenpalet. 

Cafe , De Groene Zoom" 
T erras tegels aesponsored door Betonindustrie Gebr. v. d. Vlost NV. -
Groot AmmPrs 
T otletgroep 
Brug naar Beatrixpark 
N v. Gebr Btemond - Sassenheim. 
H. G Huyg- Breezand. 
J de Wtl en Zn - Bovenkarspel. 
c J Zonneveld en Zn. N V - Voorhout. 
P. van Retsen en Zn - Voorhout. 
Johan van Grreken - Vogelenzang. 

18 BLOEMENPALET 

DE HOST A TUIN aan de waterkant laat een groot so 
van deze u1t Azie afkomstige planten zien. Z1j vallen o 
I un grote groene of bonte bladeren,- een zeldzaamh 
l1 cfhebber en vakman. 
HET BLOEMENPA LET is een n1euw element in de P• 
l<>g Dit palet van verhoogde bloembedden vormt het 
Clntrum van het Beatri xpark. Door de bolvorm van d• 
den - t1en meter doors nee - komen de bloemen beter 
recht dan 10 vlakke perken. Na de ti enduizenden bolge 
volgen de zaaibloemen. DankZIJ een speciale verlicr 
d1t ,domein der perken", dat gedurende de hele tent 
ling bltJft bloe1en, vooral ook 's avonds btJZOnder aan 

IJn. DE ASTILBETUIN herbergt vele soorten en v.a 
d1e half-schaduw behoeven w1llen ze goed gedijen. 

Host T Hn 
NarctSs ~= 

1ent 
oj oor 
voor 

'lan
Jrtge 
bed-

t hun 
ISSen 
g zal 
•lstel
kelijk 
te1ten 

KonlnkhJie Algemeene Vereenlglng voor Bloemboll~nc ltuur -
Htllegom. 
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Frltlllarla lmperlalls: 
Fa. Gebr. Mantel , Bovenkarspel. 
Hosta's en A stilbe: 
Belmonte Arboretum van de Landbouwhogeschool tc Wagenmgen. 
Narcissen 
Fd Zandbergen - Terwegen. 
Lcloes 
Fa W Blokker Jr. - Akers loot 
H C . DtJI en Zn.- den Burg, Texel. 
Verentgtng , De Leloe" - Hollegom. 
Royal Hortocu ltural Society - Wosley, Engeland. 
Hemerocallos. 
Maas en Stem n.v. - Htllegom. 
Dennebosje: 
Scilla campanulato- Konlnklojke Algemeene Vereentglng voor Bloem
bollencultuur- Hillegom. 
Sculptuur on bruokleen afgestaan door de Gemeente Amsterdam: 
Beeldhouwer Carrasso 
Bloembollen : 
Koninklojke A lgemeene Vereeniging voor Bloembo llencu ltuur Kring 
W es t- Friesland. 
Konlnklijke Algemeene Vereenlglng voor Bloembollencultuur Kring 
Hlllegom. 
2-jarige perkplanten: 
van DoJk en Co. - Enkhuizen. 
Royal Sluis - Enkhuozen. 
Sluls en Groot - Enkhu izen. 
1-/·arige perkplanten : 
C ause Brrltigny sur Orge- Frankrtjk. 
Dixie-Pack - Wojdenes 
van Dijk en Co.- Enkhulzen. 
Dahlia's. 
Nederlandse Dahlia Verenlgtng. 
Bloembollen aanplont biJ vojverplankier in het Beatrixpark. 
Tulpen: 
Koninklljke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van de 
Kring W est Friesland. 

Bloemenpalet 

17 



20 

VASTE-PLANTENTUIN 

In het vroege vooqaar geeft een grote hoeveelheid botan•sc 
en l ~lieblocmigc tulpen de vaste-plantentuin een kleung .... 
z1en In de se1zoenen die volgen wisselt het aspect naar geld g 
de bloeipenode der soorten. 
In de compos1tie is behalve aan de bloemkleur ook aandd 
geschonken aan de vorm van de plant en de textuur van 
groen. In het sort1ment, waarin de laatste jaren veel verand d 
en verbeterd is, ZIJn de beste en nieuwste soorten en varlet •· 
ten te zien. 

Brug over vijver (sponsor · N.V. Houthandel v/h T . C . Groot te Lemu r, 
Fnesland). 
Fontelnen, met medewerklng van lng. Bureau Fehres N.V.- Heemste e. 
Schullgelegenheld. 
Kastanteslngel. 
Rustpunt met overdekte zitgelegenheld. 
Deze inzendlng .. Vasteplanten" Is verzorgd door de volgende led ·n 
van de Verenlglng van Vaste-plantenkwekers : 
Fa. J Abblng en Zn. - Zelst. 
C. Th van Bergen Henegouwen - Huis ler Heide. 
Gebr. van Egmond - Leiden. 
E Gnffioen en Zn. - Voorschoten. 
Gebr Hendriksen - Zoeterwoude. 
Gebr. Koets1er - Boskoop. 
G. Kooy en Zn.- Boskoop. 
Maas en van Stein N V. - H•llegom. 
Kon. Kwekenj Moerhelm N.V - Dedemsvaart. 
Gebr van Oosterwi)ck- Gllzen 
Kwekeri) Ri)nstroom - Alphen a/d Ri)n. 
A H. R1)nbeek- Boskoop. 
S J. Spljker NV. - Hlllegom. 
L. van der SIJs - Lelderdorp 
J Verboom en Zn.- Boskoop. 
Bloembollenaanplant In de Vaste- Piantentuin : 
Konlnklljke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencu ltuur- Hill• m. 

EREPLA TEAUX 

Vanaf de verhoogd liggende ereplateaux - met ru ime z1t le-
genheld - z1en we uit over het bloemenpalet. De plateau iJn 
beplant met bodembedekkers waarin de verschillende nie •g-
heden gerangschlkt zljn. Dit zijn nieuwe aanwinsten 01 het 
gebied van bolgewassen, eenjarige vaste planten en hee rs. 
Nabi j de ereplateaux kunnen we een ijsje kopen en even eel 
schui len voor de regen. Behalve het b loemenpalet en dr re
plateaux zien we, als we ons omdraaien, de borders m va· 
nerend naar seizoen, onder andere: narcissen, irissen en 1es. 

Eroptateaux met de nieuwste aanwinsten 
Btoembollen: 
Btto - St. Pancras. 
Fa Gebr Captem- Breezand 
H. G Huyg - Breezand. 
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D . W . Lefeber en Co. - Lissa. 
Frans Roozen T ulip Show - Vogelenzang. 
J. J . Schouten - Berkhout. 
P . Visser Czn.- St. Pancras. 
George Vreeburg- Llsse. 
J. de Wit en Zn.- Bovenkarspel. 
W . F. Leenen- Warmond. 
P. van Reisen en Zn.- Voorhout. 
Konljnenburg en Mark - Noordwljk. 
C. J. Zonneveld en Zn.- Voorhout. 
Lelies: 
de Jong Lelles - Andl)k. 
Laan's Lelles- Bovenkarspel. 
Hokkaldoh Lily Society - Japan 
Jaora Lilies, Oregon Bulb Farms - U S.A . 
Kagoshlma Prefectur - Japan. 
H. v. d. Ster- Den Burg, Texel. 
Dahlia's: 
C. Geerllngs - Heemstede. 
D. Bruldegom- Baarn 
K. Maarse Dzn. Jr . - Aalsmeer. 
H. L. van V eelen - Voorhout. 
A . Nuyens - Llmmen. 
G. A artsen - Harderwljk. 
Rhododendrons: 
Proefstatlon voor de Boomkwekerlj - Boskoop. 
Rozen: 
H. A . Verschuren - Haps. 
J apanese Horticultural Society- Japan. 
Perkplanten: 
S luts en Groot. 
Iris en lelleborder. 
Narclssen : 
P. de Jager en Zn . N.V. - Anna Paulowna. 
Lelles: 
C. D. Bakker- den Burg, Texel. 
N. de Geus - Heerhugowaard. 
L. Sllkker - Heemskerk. 
P. v. 'I Veer- Assendeltt. 
Fa. A . J . v. d. Zwet en Zn. - Roelofsarendsveen. 

MOERAS- EN WATERPLANTEN 

Omdat in het vochtige West-Nederland vele tuinen laag en aan 
het water liggen, wordt hier de aandacht gevestigd op water-, 
moeras- en oever-planten. In deze omgeving is ook te zien, 
dat zelfs in kleine bassins water- en moerasplanten decora
tief kunnen zijn. 

P lankier rond moerasplantenborders . 
Schalen met arrangementen van waterplanten. 
W aterlelies. 
Water- en oeverplanten bij dit plankier 
Kwekerij Nimlea Gebr. v. Tot - Gouda 
A I d. Texel van de Koninkl ljke Algemeenc Vereenlg1ng voor Bloembollen
cultuur in combinatle met Siontelers Vereniging T exel . 
Fa. J . Gerntsen en Zn. - Voorschoten. 
de Graall Bros en S.A . van KoniJnenburg en Co n.v - Noordwijk 
Fa. G. Vreeburg- Lisse 
C J . Zonneveld en Zn . n.v - Voorhout 
Fa. G. Bakkum en Zn . - Julianadorp. 
John Scheepers - New York, U.S.A . 
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KOU DE KAS 

Ten zuiden van het kabelbaan-station Beatrixpark vinde ve 
bloemen 10 de koude kas. Planten die geen hoge temper ur 
nod1g hebben, maar 1n de volle grond bu iten te veel last 01 r-
vinden van ons wisselvallige klimaat, krij gen in de onverw. m
de kas een bescherming die ze optimaal tot hun recht >et 
komen. 
In het vooqaar staat deze kas vol met een enorme sort• ng 
bolgewassen. Hierna is een opvolging te zien van It s, 
dahlia's en vele andere gewassen. 
De prachtige exemplaren rhododendrons en azalea's ZIJn ut
geleend door Plant Propaganda Holland en het Proefst 10n 
voor de Boomkwekerij Boskoop. 

Oeze kas kon gebouwd worden dank zlj de medewerkln g van d Fa. 
Voskamp en Vrlj land n.v. - 's-Gravenzande. 
lnzenders koude kas en omoevlno daarvan. 
Bollen 
Fa W . Blokker Jr. - A kersloot. 
Fa P B van Eeden - Noordwljk. 
Fa J de Jono en Zn. - Aalsmeer. 
de Graeff Bros en S.A . van Konljnenburo en Co. N.V.- Noordw1jl 
J. Koeman - W ljdenes. 
Ludwig en Co. - Heemstede. 
Maas en van Stein N.V - Hllleoom. 
W Moolenaar en Zn. N.V. - Sassenhelm. 
P J. N1jssen- Santpoort. 
Frans Roozen Tulip Show- Vogelenzang. 
P. Rumphorst- Ultgeesl 
Fa. Ln J Ruyrok/ P Westoeest- W assenaar. 
B1to - St. Pancras·Schoorl. 
Fa. Jac. Utttenbooaard en Zn. - Noordwijkerhout. 
H. Verdegaal en Zn . N.V . - Sassenhelm. 
P Visser Czn . - St Pancras. 
Kon. Ned Bloembollenkwekerlj en Exporthandel N.V. Gebr. van Z n-
Htlleoom. 
"a Gebr. van Zljverden - Hillegom. 
F~. J. van Wlnsen en Zn. - Warmond. 
Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur - Hilleoom. 
NV. C. G. van Tubergen - Haarlem. 
Campts, Clematis en Hibiscus: 
Jac Schoen maker- Boskoop. 
Azalea, Camellia en Rhododendron: 
Sttchtlng Plant Propaganda Holland. 
F roefstation voor de Boomkwekerij - Boskoop. 
1 1arigen 
Olxte-Pack N V./Rood en Zn. - Wijdenes. 
Clau9e, Bretigny sur Orge - Frankrijk. 
Lelles 
Fa W Blokker jr- Akerslool. 
G€br Hoogland - Olrkshorn. 
J Boon - Venhuizen. 
de Jong Leltes Holland - Andljk. 
Laan's Leite' - Bovenkarspel 
C. Peerdeman - Bovenkarspel. 
A. Schoon en Zn - Akersloot. 
H v. d Ster -den Burg, Texel 
NV van Ttl-Hartman- Htllegom. 
P v. 'I Veer- A ssendelft 
Verenlglng de Leite Hllleoom. 
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Fa. Gebr. de Vries - 't Zand. 
Fa. A . J. v. d. Zwet en Zn. - Roelofsarendsveen. 
Begonia's : 
R. Moerman en Zn . -de Ptnte, Belgle. 
Dahlia's: 
C. Geerlings - Heemstede. 
K. Maarse Ozn. jr. - A alsmeer 
A . Nuyens- Llmmen. 
F C. Meyer- Voorhout. 
A ardewerk: 
Fa. Mobach - Utrecht. 
Schermmatten: 
Fa. W eenlnk- Hllversum. 
Iris prljsvragen: 
de Graaff Bros en S.A. v. Kon ijnenburg en Co. N V. - Noordw1jk. 
W . Moolenaar en Zn.- Sassenhetm. 
P. J. Nljssen - Santpoort. 

VOEDINGSTUINBOUW , K AS- EN VO LLEGRONDS
TEELT 

Een der belang rijkste van de vijf tuinbouw-takken, de voedings
tuinbouw, demonstreert zowel buiten als tn de 120 meter brede 
kas hoe de wereldberoemde produkten worden geteeld en ge
oogst. In de kassen krijgt men een indruk van het ingewikkelde 
teeltschema, waarin voor-, hoofd- en nateelten zijn opgenomen : 
de enige manier om de dure grond en de kostbare voorzienin
gen op het gebied van ventilatie, verwarming, beregening en 
bemesting rendabel te maken. 
Behalve de grote drie van de tuinbouw: sla, tomaten en kom
kommers, is een sortimentstuin van groenterassen te zien, 
o.a. postelein, rad1js, raapstelen, bonen, de minder bekende 
koolrabi en de nieuwe sterren aan de groentehemel: paprika 
en aubergine. In het Nederlandse klimaat Ievert ook de volle 
grond smakelijke produkten op. Koo lsoorten, sla, bonen, 
uien, etc. zullen, elkaar opvolgend, in het veld staan sam en met 
de machines, die voor de oogst van deze tutnbouwprodukten 
zi jn ontw ikkeld. 
Dankzij de rassenselectie, moderne teeltmethoden en een 
zorgvuldige oogst - waardoor de schil praktisch onbeschadigd 
blijft - smaakt het fruit tegenwoordig beter dan ooit. Veel is 
in werking te zien in de al jaren geleden aangelegde fruittutn, 
compleet met trekkersspoor en een molen, die 1n een aantal 
tuinbouwgebieden de grondwaterstand regelt en andere voor
zieningen, zoals nachtvorstbeveilig1ng e.d .. Demonstratie van 
de moderne bewaarmethoden toont, met hoeveel zorg het frui t 
in de winter wordt omringd. 
Naast de fruittuin staat het champignonhuis, waarin de teelt 
in het duister van de gecondit1oneerde broedcel wordt getoond. 
We kr ijgen een lndruk van teelt en oogst van een produkt, dat 
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as sinds kort door een groot publiek wordt geconsumeer 
P n in snel toenemende mate op prijs wordt gesteld. De gas 
~rouwen in het Champignonhuos zu llen naast informatoe oc 
gaarne goede recepten verstrekken. 
Een naar oorsprong typisch Nederlandse schakel tussen pr 
ducent en consument is de veiling, waar kopers door het i 
drukken van een knop aangeven welk bod zij op een bepaal l 
partoJ groenten, bloemen of fruit willen doen . . ~e veilingkl 
stopt zodra iemand de knop indrukt. Dp deze woJze kunnen 1 

op bepaalde uren ook de produkten kopen die ~e he.b.ben <~ • 
telen in een hier speciaal ingerichte demonstratoe-veohng. Vl 
pakte produkten rijden op zelfdenkende veilingwagens vo 
de klok langs. lnformatrices van het Centraal Bureau van 
Tumbouwveilingen in Nederland geven aile inlichtingen, o ' 
b.v. ten aanzien van de bereiding van groenten. 

V O EDI NGSTUINBOUW IN KASSEN 

Groenteconserven 
Kantoor- en ontvangrulmte 
Kantine medewerkers. 

Sortimentstuin groente onder glas 
Ketelhuis en dienstruimte 
Demonstratie-veiling met klok en automatische veilingwag r, 
lnzending Centraal Bureau van de T uinbouwveilingen in N 
derland (CBI) 
lnzending Sprenger lnstituut-Wagemngen 
Komkommerteelt 
Tuonbouwhistorie en tuinbouwmechanisatie 
T omatenteelt 
lnzending van het Proefstation voor de Groenteteelt en Frt
teelt onder glas- Naaldwijk 
lnzending van het lnstituut voor de Veredeling van Tuinbou ·
gewassen te Wageningen 
l nzending van het Proefstation voor de Groenteteelt in de V o I~ 
Grond te Alkmaar. 

De Ald. Voedingstuinbouw kwam tot stand met medewerking van 
Kassenbouw, Kubo - Monster. 
Ketel, Ten Horn - Veendam. 
Gasbrander, Zantingh - Aaismeer. 
Verwarming, Vink - Roelofsarendaveen. 
Warmteregellng, Zentra - Schiedam. 
Afalulters en ventlelen, Econosto - Rotterdam. 
Schoorsteen en lsolatiewerk, lsoleerbedrljl Delfland N. V. - De ller 
Butzen, Van Leeuwen - Zwljndrecht. 
Closed circuit TV, Philips Nederland N.V.- Eindhoven. 
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Mlcroscopen, Slewers en Nlesel- Amsterdam. 
Velllngklok, Hoorn & Wouda- Utrecht. 
Velllngwagens en floorconveyor, L.A. van Eyle & Co.'s Handelmij. -
Vlaardlngen. 
Automatlache deuren, L.A. van Eyle en Co's Handelmlj. - Vlaardlngen. 
Fust, Centraal Bureau van de Tulnbouwvelllngen In Nederland. 
Beregenlng, Centrale Coap. L.T.B. - Alkmaar. 
Plantmaterlaal, Royal Sluis - Enkhulzen. 
Plantmaterlaal , Fa . De Ruyter - Blelswijk. 
Plantmaterlaal, Fa. Van Eyk- Rijswijk. 

CHAMPIGNONHUIS 

Demonstratieteelt van de champognons wordt verzorgd door: 
de Cooperatieve Champignonkwekersvereniging Ottersum 
Proefstation voor de Champignoncultuur Horst (l) 
Het l nstituut voor Plantenziektekundig onderzoek, I.P.O. W a
geningen. 

Deze inzending kwam tot stand met medewerking van : 
Firma Johan Cuppens - Asten, klsten en stelllngen. 
Grenco N. V. - Den Bosch, Alkmaar- koeling en airconditioning. 
Philips Nederland N.V. - Eindhoven- verlichting. 
lsoverbel N. V - Den Haag - isolatle. 
H.I.M.-Chemoe - Haarlem - dampdichte afwerking. 

FRUfTSCHUUR 

Uitbeelding van de fruitteelt-mechanisatie in een modellruit
schuur door: 
Ned. Fruittelers Organisatie 
Proefstation voor de Fruitteelt, Wilhelminadorp 
lnstituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wage
ningen 
Ned. Algemene Keu ringsdienst van boomkwekeriJgewassen, 
N.A .K./B 
lnstituut voor Tuinbouwtechniek, Wageningen 
Stichting Vakopleiding, leeuwarden. 

Bouw en lnrlchtlng frulttuln en lrultschuur: 
Durox N.V.- Gorinchem, isolatlemetselwerk. 
Alcan Aluminiumwerken - Rotterdam, aluminium. 
N.V. Zephyr (Koeltechniek)- Zoetermeer 
Perrot N. V. - Ede, (nachtvorstwerlng). 
Machlnefabrlek Gebrs. Douven N. V - Horst (L.). 
Firma Van Kalmthout en Van Niel - Hoofddorp. 
M.E.S. Landbouwtegels - Stokker. 
J. M. van de Munckhol- Horst (L.). 
A . Rozendaal - Kraggenburg. 
P. van Well en Zn. N.V. - Helenaveen (N.-8.). 
J. Blommers - Bruchem. 
N.V. De Greet sorteermachines- Trlcht. 
Frultklosk K. Daamen -Amsterdam. 
Demonstratle Starmlx Keukenmachlnes, Vermeulen Epe N.V.- Harder
wljk. 
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FRUIT EN GROENTEN IN DE VOLLE GROND 

Demonstratieteelt groenten 
Demonstratieteelt klein frui t 
Modelboomgaard 
Demonstratieteelt aardbelen 
Virusgetoetste onderstammen 
lnzending van de Ned. Algemene Keuringsdienst van Boc ,_ 

kweken)gewassen, N.A .K.-B. 
ln z~nd lng machmes voor de mechanisalle van de voedlngstuinbou tn 
de voile grond . 
Deze tnzendtno kwam tot stand met medewerkmg van: 
Kon. HandelmaatschappiJ v/h Boeke en Huidekoper N.V . Haa• m. 
(prec•sle-zaalmachlne). 
Machmdabriek N.V. Ter Borg en Messlnoa - Appingedam (mac ne 
voor het p lukken van bonen). 
NV Jamafa - Roermond (wagen met transportband en plukel< n nt 
voor het oogsten van sprultkool). 
N v van Rumpt- Stad aan 't Harlngvliet (machine voo r het rool~" an 
uten). N v Dokex - Enkhuizen (machine voor het plukken van sprulten 
N v Bosman- Plershli (onderbemalingslnstaliatle). 

FOSS IELEN EN RELICTEN 

De 1nteressante verzamel ing fossielen en reli cten hee de 
Lehetum tot achtergrond. 

POUTIEPOST EN EERSTEHULP-POST 

Beh.,lve toil etten zijn daar ook posten van de politie en de F ste 
Hulp. Bij de consumptietent , Koek en Zopie" kan men t ens 
een regenbui schuilen in een overdekte schuilgelegenhei• 

'" amenwerklng met de Gemeentelijke Geneeskundloe Dienst 
D gebouwen voor de hulsvestlng van Polltie en Eerstehulp-post den 

ngeboden door de Konlnklljke Maatschapplj W egenbouw te l. chi. 

LELIETUIN 

De leht is een gewas met een zeer lange traditie. Door ee. 
aantal nieuwe varleteiten, vooral van de nu in Amerika wo 
Nederlandse kweker De Graafl, heeft de lelie grote m 
heden voor de liefhebberstuin gekregen. 
M t de jaarhJkS in Akersloot terugkerende lelie-tent 
hng ,Lihade" geven de Noordhollandse kwekers de h 
nrotere bek >ndheid. 
Bt-halve in de lelietuin zijn ook in de terrassentuin en op 
plaatsen n d Floriade bloeiende lelies te zlen. In tol 
d rttgdUizend ~oil en uitgeplant In het grootste aantal 
ten o 11t b1jeengebracht en m hoogte varierend tussen 
hjkS VIJftlen centimer en ruim twee meter. 
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Bijgoed en tulpen: 
Konlnklijke Algemene Vereenlglng voor Bloembollencultuur Hillegom. 
Lelles: 
K. de Boer - Zuld-Scharwoude. 
Jagra L ilies, Oregon Bulb Farms- U.S.A . 
Laan's Lelles- Bovenkarspel. 
C. Peerdeman - Bovenkarspel . 
H. v. d. Ster- Den Burg, T exel. 
Stichting Ontwikkellng Lelieculluur - Andljk. 
Fa. T uinman-Venema- Andljk. 
P. v. ' t Veer- A ssendelft. 
J. Veneman - A ndl/k. 
Veredelde Lelie Cu lures N.V.- Oudendljk Post A venhorn. 
Hemerocallls: 
Fa. J. Gerritsen en Zn.- Voorschoten. 
Iris Barbata: 
Maas en van Stein N.V - Hillegom. 
W allace en Barr - Kent, Engeland 
Gardenclub Montclair- U.S.A . 
Sierbestratlng : 
Betonfabr iek v/ h J. en A . den Boer N.V.- Nw. Lekker land. 

TERRASSEN 

Om de goede aansluiting te maken naar het zes meter hoger 
gelegen zandlichaam, de toekomstige ringbaan, is een terras
sentuin aangelegd. Hierdoor is een boeiende overgang ver
kregen naar het hoger gelegen terrelngedeelte. 
Op de terrassen zien we een groot aantal vertegenwoordigers 
van de familia der ericaceeen: rhododendrons, azalea's en 
heideplanten in vele soorten en kleuren. Lelie- en i risgroepen 
zorgen voor nog meer variat1e. Ook hier zien we gedurende de 
hele tentoonstelling bloeiende planten. 

De beplanling van de terrassenluin werd beschlkbaar gesteld of inge
zonden door: 
Stichtlng Proefslation voor de Boomkwekerlj - Boskoop. 
Ald. Beplantingen van de Dienst P.W.- Amsterdam. 
Stichtlng Plantpropaganda Holland. 
W . Haalboom en Zn. - Drlebergen. 
Lelies : 
De Jong Lelles Holland - Andijk. 
Gebr. Trap - Oosterend, Texel. 
Fa. Gebr. de Vries- 't Zand . 
Fa. Gebr. van der Zon - Heemskerk. 
Kagoshima Perfectur- Japan. 
Kanagawa Prefectural Ofuna Botanical Garden - Japan. 
Iris: 
Fa. J . Gerri tsen en Zn . - Voorschoten. 
Bloembolien prl)svragen : 
N.V . Gebr. Blemond- Sassenheim. 
D. W . Lefeber en Co. - L lsse. 
N.V . P. Hopman en Zn.- Bennebroek. 
H. G. Huyg - Breezand. 
P. van Reisen- Voorhout. 
J . en C. Reus - Lut)ebroek. 
P. Visser - St. Pancras. 
George Vreeburg - Llsse. 
Aan de terrassen werkten mee: 
Fa. Van de Blggelaar- Velddriel (sponsor grondwerk). 
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Fa. van Wlerlngen - Zwanenburg (sponsor plantwerk en onderhoud). 
Indoor N.V. - Amsterdam (sponsor verllchtlng). 
Ald . W egen en de ald. Gereedmaken terrelnen van de dlenst Publieke 
W erken van de Gemeente Amsterdam (lerrassen en traptreden). 
Gemeenteh)ke Socoale W<•rkpl.l.olscn - Am~terdam (pergola's) 

34 GENETICA 

35 H1er knJgen we een mdruk hoe de sterk toegenomen kennis 
van de erfehJkhe1dsleer in de tuinbouw wordt toegepast. On
derzoekers z1jn voortdurend '" de weer om, gebruik makend 
van deze nieuw verworven kennis, betere gewassen te kweken. 
Zo kan weerstand tegen z1ekten worden verkregen, zodat het 
gebruik van plantenl>eschermende m1ddelen overbodig wordt. 
Ook wordt duidehJk hoe door bepaalde krui singen heterosis
effecten kwalite1tsverbeteringen kunnen leveren. 
De toepass ing van de erfehJkheidswetten - ooit door Gregor 
Mendel ontdekt - 1s ook voor voedingsgewassen belangrijk. 
Ze kunnen een wapen ZIJn'" de stnJd tegen de honger. Daar
om wordt in de Genet1cahof de wet van Mendel zowel biJ plan
ten als b1j d1eren aanschouweiiJk voorgesteld . Het standbeeld 
van professor Hugo de Vries herinnert aan diens mutatietheo
neen, die hiJ met proeven met de T eunisbloem heeft bevestigd. 
In en rond de Genetica-hof worden moderne presentatiemid
delen gebruikt om de geinteresseerde bezoeker voor te lichten. 

PAVILJOEN GENETICA 
Chromosomen en genen- Genecen tra op de wereld- Erfe
liJkheld b1j mens, dier en plant - Heteros1s - Dia-vertoning 
van bestuivings- en bevruchtmgsprocessen- Machinale be
werkmg en sortering van zaad - Vererving en selectie -ln
formatie - OuderiiJnen- Fi-hybriden - Bestraalden planten 
- Voedingsgewassen. 

Genetlcahof 
Wet van Mendel: 
Bolgewassen: 
Gebr. Van Zanten - Hlllegom. 
Petunia's: 
Genetlsch lnstotuut van de Unlverslteit van Amsterdam. 
Prof. dr. Hugo de Vries 
Borstbeeld algestaan door de Hortus Botanicus van de Unlversi tei t van 
Amsterdam. 
Fi-hybrlden van doeren. 
Ooeren In dierenverblljven 
Aan de totstandkomlng van het pavll)oen Genetics werkten mee: 
Ned V erenlglng voor de Teelt van en de Handel In Tulnbouwzaden 
N T .Z. - Den Haag 
lnstltuut voor de Veredellng van Tulnbouwgewassen - Wagenlngen. 
Rl)ksproelstatoon voor zaadcontrole - Wagenlngen. 
Laboratorium voor Antropoblologle van de Unlversltelt van Amsterdam. 
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I TAL - lnstituul voor i oepasslno van Atoomenerole In de Landbouw t • 
W aoeningen. 
Laboratorium voor Troplsche Plantenteelt- W ageningen 
lnventum - Bilthoven. 
Verhaven - Hilversum. 
Barenbrug - Arnhem 
Wat~rreus- Den Haag. 
Van dl!r Molen - Zaandam. 
Scheii~'IS Beton - Dussen. 
Noordland N.V.- Roermond (kessenbouw). 
Valk &. Prins - De Ller (verwarmlng). 
Kodak N.V - Den Haag (toto's). 

OEMONSTRATIETEEL T BLOEMBOLLEN 

De laatste jaren heeft men grote vorderingen gemaakt met hl 
regelen van de bloeitijden der bloembollen. In november kun 
nen tulpen van twee verschillende jaren bloeien : die van do 
nieuwe oogst die door een Speciale behandeling zi jn getrok 
ken en die van het vorige jaar, die men heeft weten terug t 
houden. In de demonstratiekas van de bollenteelt kunnen w• 
oets zoen van deze cultuur. Hoer wordt ook getoond welke be 
handeling bollen ondergaan die m andere werelddelen op eer 
bepaalde tijd in bloeo moeten komen, hoe er met warmte er 
koeling wordt gewerkt om oedere dag van het jaar over bloeoen 
de tulpen te kunnen beschikken en hoe men met dezelfde mid 
delen orissen tot jaarrondbloemen heeft gemaakt. 
Dorect na de opening van de tentoonstelling staan in de dP
monstratiekas de nakomelingen van de oude tu lpenrassen 1 1 

voile bloei. De ouders van deze bollen, d ie ingezonden 11n 
door de Hortus Bulborum, treffen we aan m de Artsemjhof 
De inzending van deze demonstratiekas is verzorgd door h t 
laboratorium voor Bloembollenonderzoek te lisse. De voor
hchting is in handen van het Ministerie van l andbouw n 
VisseriJ. 

KononkliJke Algemeene Vereeniolno voor Bloembollencultuur. 
Hyacint 
G v d. Mey's Zonen - Losse. 
C. J Zonneveld en Zn. N.V - Voorhout. 
George Vreeburg - Losse. 
Tulp: 
NV. Gebr. Biemond- Sassenhelm. 
C J . Zonneveld en Zn. N V.- Voorhout. 
v R~osen en Zn. - Voorhout. 
Pro)svragen als opvolging van de b loembollen. 
Dahlia's: 
G H. Lammerse- VIJfhulzen. 
C. Geerhn os - Heemstede. 
D BruodE oom - Baarn. 
K Maarst Dzn. ,r. -Aalsmeer. 
H. L van Veelen - Voorhout. 
A Nuyens - Llmmen 
L. J. Warmerdam- Voorhout. 
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G. Aartsen - Harderwl)k. 
B. Hoogesteojn - Bennebroek. 
Belolsche Verenlglng van Dahlia kwekers - Schoten (Antw.) BelgU!. 
Bloembollenkaa 
lnzender: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek - Usse. 
Aan de tot standkoming van deze kas werkten mee· 
Noordland N. V. - Roermond (kassenbouw). 
Valk &. Prins - De Ller (luchtverwarming). 

DEMONSTRATIETEEL T BLOEMKWEKERIJ 

In de door een corridor verbonden kassen zien we de teelt van 
bekende Nederlandse snoJbloemen; in de corridor zelf is de 
gloriosa te zien. De demonstratieteelt m deze kassen is een 
afspiegeling van de teelten, zoals deze in Aalsmeer en het 
Westland worden toegepast. Men kan hier enig inzicht krijgen 
in het hoe en waarom: er is voldoende voorlichting. De volgen
de snijbloemen zijn hier te zien : anjers, anthuriums, rozen, fre
sia's, chrysanten en orchideeen. Ook treffen we een sortering 
potplanten aan. 

Corridor 
Gloriosa rothscholdlana- Gebr van Gammeren - RijswiJk N.Br. 
Demonstratieteel t bloem kwekerij 
Anthuriumteelt, De Plank- Maasland. 
Rozenteelt, G. Verbeek- Aalsmeer. 
Proefstation van de B loemisterl) in Nederland. 
An,ers- en fresiateelten, M. C. van Staveren N. V - A alsmeer. 
Orchldeeenteelt, Gebrs . Maarssen - A alsmeer 
Chrysantenteelt, N.V Chrysantemum- Hillegom. 
Teelt van decoralieve groene en bloeiende planten, G. Oud N.V. -
Aalsmeer. 
Aan de totstandkoming van dit kassencomplex werkten mee: 
N.V . Prins, Dokkum- kassen 
Ten Horn, Veendam- ketel 
Zantingh, A alsmeer- gasbrander en gasregelapparatuur. 
Zentra, Schledam - menokleppen en temperatuurregellng. 
lso latiebedri)f Delnand N. V ., De Lier - schoorsteen lsolatiewerken. 
Stork, Hengelo- pompen. 
Van Leeuwen Buizen, Zwijndrecht - verwarmingsbulzen. 
Draka N.V., A msterdam - verllchting voor de langedagteelt van de 
chrysanten. 

Op de dijk, de toekomstige ringweg om Amsterdam, zijn achter 
de kassen van de bloemisterij velden aangelegd met snijbloe
men die over het algemeen butten worden gekweekt. Een groot 
deel van de oppervlakte wordt in beslag genomen door de z.g. 
Rijnsburgse culturen Hoeronder verstaan we over het algemeen 
de snojbloemen van vaste planten en eenjangen, zoals b.v. 
goudsbloem, margriet, korenbloem, duozendschoon, zonne
bloem. Verder is hoer een groot sortoment glad1olen, dahlia's 
en anemonen. De gladiolen werden mgezonden door de Gla
diolenvereniging, die dit jaar het 75-jarig jubileum viert. 
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Bloembollen, tulpen: 
Konlnklljke Algemeene Vereenlglng voor Bloembollencultuur-Hlllegom 
Anemonen : 
Fa. C. C. de W inkel en Zn.- Bennlngbroek. 
Fa. H. Dames- Haarlem. 
Gladiolen prl)svragen : 
J en C. Reus - lut)ebroek. 
A . J. Preyde- Breezand. 
P Vosser Czn.- St. Pancras. 
Blom en Padding - Beverwljk. 
v/h H J. Gelman- Noordwljk. 
N. V Konl)nenburg en Mark - Noordwljk. 
Oobbe de Bruin - Amsterdam. 
Gladlolen: 
Ned. Gladiolus Verenlglng- Hlllegom. 
Boomkwekerlj lnzendlng langs rl)weg - Konlnkli)ke Kwekerijen Alpt 
van der Born - Oudenbosch. 
Demonstratleteelt bloemkwekerlj voile grond: 
lnzenders: 
Veiling Flora te Rljnsburg. 
M. Zantbergen - Oostvoorne. 

PROEFVELDEN MET GRASZADEN 

De grassoorten die worden gebruikt om een gazon samen 
stellen, de wijze waarop, hoe men kan mesten met moder e 
capsules en de uitwerking daarvan is te zien bij de gras- n 
gazonproefvelden. Ook hier speelt het educatieve element n 
belangrijke rol · in een paviljoen worden aile gewenste inl h
tingen verstrekt. 

lnzendlng en Voorlochtingspaviljoen door Barenbrug Holland N' -
Arnhem. 

FOTOPAN ORA MA 
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Het Fotopanorama Holland bevat de grootste kleurenfoto ooit 
gemaakt. Het panorama bestaat uit een cirkelvormig opgestelde 
toto van 2,75 x 68 meter. 
De toto, die uot ncgcn toensllsch aantrekkt!hJke plaatsen in 
Nederland bestaat, word! op de voorgrond uotgebouwd met 
bloemen, planten, bomen, visnetten, molens, e.d. De toto van 
breedbeeldtotograat Frits Rotgans is zo helder verlicht, dat 
men elkaar met de toeristische attracties als achtergrond met 
de meest simpele camera kan totograferen. 

Kodak N.V. onder het motto , Nederland Bloemenland" 

VIADUCT OVER EU ROPABOULEVARD 

Het viaduct over de Europaboulevard vormt de verbinding 
tussen het 34 jaar oude Beatrixpark en het splinternieuwe 
Amstelpark. Het kunstwerk is speciaal voor de Floriade uitge
voerd v66r 29 maart 1972 door Rijkswaterstaat. Over enige jaren 
zal het onderdeel zijn van de ringweg. Het viaduct biedt een 
bij zonder uitzicht op de Amsterdamse noeuwbouw-wijk 
Buitenveldert, die met de aanleg van het Amstelpark een zeld
zaam moooe begrenzong heeft gekregen. 

Wanden gemetseld van B2-blokken en B2-slerblokken. Materiaal be
schlkbaar gesteld door Bredero Beton N.V.- Maarssen. 

EX PO-PAVILJOEN 

In het Expo-paviiJoen treffen we behalve een voorlichtende 
inzending van de gemeente Amsterdam een aantal wisselten
toonstellingen aan volgens onderstaande kalender: 

30 maart t /m 14 april: Architectenprijsvraag Eternit. 
18 april t/ m 23 mei: World Press Photo. 
1 juni t /m 15 augustus: Manifestatie Kind en Leetmilieu. 
20 augustus t / m 1 oktober: Slottentoonstelling. 
De Manitestatie Kind en Leefmolieu vindt noel aileen plaats in 
het Expopaviljoen, maar ook op de aangrenzende speelterrei
nen ten noorden van de Europaboulevard. De activiteiten voor 
kinderen zijn: 
buiten spelen met los materiaal, buiten spelen met speelstruc
turen, bouwspeelplaats, spelen met kunstenaars, kinder
voorstell ingen on een theatertent, handenarbeid en creatieve 
expressie, lezen, muziek maken, etc. Actlviteiten voor volwas
senen: tentoonstelling binnen en buoten, fllmvoorstellingen 
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dagelijks van 12 tot 18 uur, diaprogramma's, informatie-rr rkt 
met voorlichting . 
World Press Photo Hoiland laat zes weken lang voerhon u 
van de bestc per!>foto's zien doe er 111 1971 ziJn QCI11ddhl s 

de bekroonde foto's, W<l<lronder de ,Persfoto van lwt 1 r · 
en de ,Fotoreporter van het Jaar". De wedstrijd heeft pi 
gevonden m de categoneen noeuws, sport, features, po 
en persoonloJkheod en foto-senes. 
De gemeentehjke afdeling Beplantingen van Amste1 111, 

verantwoordehjk voor ontwerp en aanleg van het Flor 
terrem, toont m een fotoserie enkele onderwerpen van ar 
veelzijdige werkterreon. Door middel van dia's en stereos< op 
wordt een indruk gegeven van wat met verticale infrar d· 
luchtfotografie bereikbaar is. 
De Stadsdrukkerij verkoopt ter plaatse op handpers gedr fe 
etsen van planten en bloemen. 
In een belendend zaaltje kunnen we een dia-serie met ges o
ken commentaar van de afdeling Beplantingen volgen. 

Voorhchtende inzendlng der Gemeente Amsterdam. 
Commerciele inzendongen. 

KABELBAAN, RESTAURANT, TOILETTEN , 
EERS TE HULP EN SCHOON WATER 

NaboJ het Expo-pavil)oen, waarin ook de kabelbaan zoJn r
punt heeft (station Amstelpark) ligt het restaurant, 't Viad t", 
met terras en patio, toiletten en een Eerste Hulppost. 
De afdehng ,Schoon Water" is verzorgd door de Veren11mg 
van Explootanten van Waterleodingbedrijven in Neder 1d, 
,Vewin" te RiJSwijk, in samenwerking met het Gemeent oJk 
DrinkwaterleidmgsbedriJf van Amsterdam en het Provin 1 al 
Waterleidingsbedrijf van Noord-Hoiland. 

KA BELBAAN STATION AMSTELPARK 

Filmzaal. 
Zaal voor wosselende tentoonsteilingen: 
World Press Photo - 18 april - 23 mei 
Kmd- en Leefmilieu - 1 juni - 15 aug. 

Padverhardong bouwstof!en Leenders - Den Bosch 
Bloembak-elementen: · 
NV. v•h J en A den Boer- Nw Lekkerland. 
Graszaden: 
Pl. v. d. Meer- Noordwojk. 
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EERSTE HULPPOST 

Buitenexposltie Kind en Leefmilieu (vanaf 1-6-1972 in bedrijf, 
gelijktijdig met een binnenexposotoe on de zaal voor wisselende 
binnententoonstellingen). 

Bestrating 
Betonfabriek N. V v, h J en A . den Boer- Nw. Lekkerland. 

CASCADEN TUIN 

Hetgrote hoogteverschil in de Cascadentuin wordt opgevangen 
door wanden van bielzen, die de tuin een heel eigen karakter 
geven. Ook het water speelt hier een grote rol; via houten goten 
staan de reservoirs met elkaar in verbinding. 
De beplanting van deze tuin Is verzorgd door de vereniging 
, Het Bijgoed". 
Onder bijgoed verstaan we onder andere blauwe druifjes, 
sneeuwklokjes, klavertje vier en anemonen. Ook in de zomer 
staan hier vele boilen, knoilen en wortelstokken te bloeien: 
onder andere diverse uiensoorten en de Eremurus, die een 
toortsvormige bloeiwijze heett en m een jaar 1 tot 2X meter 
kan groeien. Hier wordt ons duidehJk hoe ruim de toepassings
mogelijkheden van dit bijgoed, vooral voor de kleine tuinen, 
kunnen zijn. 
De Cascadentuin os een coilectieve inzending van de Vereni
ging ,Het Bijgoed", een der aangesloten verenigingen van de 
Kon. Algemene Vereeniglng voor Bloemboilencultuur te 
Hillegom. 
De tuin is gelegen rond een aantal terrassen, die door trap pen 
en waterpartijen met elkaar in verbinding zijn gebracht. D e 
waterpartijen vormen de inleiding tot de afdeling Bedijking. 

Bijgoed: 
J . J. v. d. Berg-Winnubst- Anna Paulowna. 
J. Bljl- Breezand. 
Braam en Zn. - Heemstede. 
Jac. M. v. Dljk- Hillegom. 
J . Heemskerk- Jullanadorp. 
W. Heemskerk- Jullanadorp. 
Gebr Kapileljn N.V.- Breezand. 
A . M. Laan - A venhorn. 
J . Laan - Akersloot. 
G. Meijer- Ultgeest. 
K. Nieuwenhuls - Sassenhelm. 
Fa. Gebr. Opgelder - Beverwljk. 
H. Oudshoorn - Sassenhelm. 
A . Phl llppo en Zn.- Hlllegom. 
Proeftuln voor de Bloembollencultuur- Llsse. 
D. Roet - Halfweg. 
Nlc. Roozen N.V.- Heemstede. 
N. C. Ruiter- Uitgeest. 
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Gebr. v. Schaoen - Eomond-Binnen. 
Fa. M. Thoolen - Overveen. 
E. Valkertno Jzn. - Llmmen. 
M Veldhuljzen v. Zanten -Ussr. 
N V C. S WNjt!rs - Hollcoom. 
Th. N P v d. W ol'l- Hollcoom. 
Wulfonoholl NV. - Ro;~w•J~. 
F w J. v d z.,lon- NoordWI)k<>rhout. 
N Zwceros- ' t Z~nd (N.-H.). 
Verlochtono 
T echnosche Unoe - Amsterdam 
Soerbestralino : 
Betonlabrlek v/h J en A . den Boer N.V.- Nw. Lekkerland. 
Rl)weo Ia nos oostelljke opgang. Prijsvragen bollen : 
NV. Gebr. Boemond- Sassenhelm. 
Braam en Zn. - Heemstede 
G Bakkum en Zn. - Jullanadorp. 
John van Grleken - Vogelenzang. 
H G. Huyo - Breezand. 
de Graafl Bros. en S.A v. Konljnenburg en Co. N.V.- Noordw 
o. W . Lefeber en Co. - Llsse. 
J. en C. Reus - Lutjebroek. 
J. de Wit en Zn. - Bovenkarspel. 
Oostelojke opgano. Prijsvragen perkplanten: 
Sluis en Groot- Enkhuizen. 

NORMAAL AMSTERDAMS PEIL 

In de middeleeuwen werden voorschriften gemaakt ten 
van de stand van het grachtenwater. Als het toest ro 
IJ-water te hoog in de grachten kwam te staan liepen <I 
huizen en kelders onder Het IJ-water mocht tot een bf 
hoogte in de grachten worden gelaten; deze hoogte w 
Peyl" genoemd Ze kwam overeen met de gemiddelde 
stand van het IJ 
Door moddel van een vast merk is dit peil, waarschoJnl 
1545, aangegeven. Vast staat dat er in 1674 een ,Star 
steen" was aangebracht in de muur van de nieuwe H 
mersluis. Deze is verloren gegaan, maar het ,Stadspeyl' 
,Amsterdams peil" ts door de eeuwen heen bewaard g 
omdat tn 1684 acht petlmerkstenen werden aangebra'' 
buitensluizen. Dte stenen gaven het stadspeil niet all 
de zeedtjkshoogte ,zijnde negen voet en vijf dui m 
Stadspeyl". Later, in 1812, werden nog een aantal stl 
plaatst door luttenant generaal Krayenhoft, met een p( 
op de juiste A .P.-hoogte. 
Dit A .P., nu NAP- normaal Amsterdams peil - wordt 
tijd internationaal gehanteerd. 

LAND UIT WATER 

Een flink deel van Nederland is op de zee veroverd. Ma:~ 
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een voortdurende dtjkcontrole en een goede waterbeheersing 
zou dtt land ntet vetlig zijn. Prakttsch aile tutnbouwcentra '" 
Nederland liggen beneden de zeespiegel. Deltawerken en 
Zuiderzeewerken ZiJn daarom de belangrijkste bondgenoten 
voor de tuinbouw. 
In de afdeling Land uit water zien we lets van die striJd tegen 
het opdnngende zoute water In de golfgoot stroomt het water 
met kracht voorbtJ Er staat een rampenpaal die de hoogte van 
het ,vijandelijke" water aangeeft. Sluisdeuren en een vijzel
gemaal Iaten ons zien op welke manieren wij het waterpeil 
kunnen beheersen. 
Houten damwand - Geschtedenis van het zandtransport -
Demonstratie van het .. natte" transport van zand - Antieke 
stoomlocomotief met ktpkarren - Golfgoot - Vtjzel - Sluis
deuren met toebehoren, sluisdeur in aanbouw - Ducdalf -
Griend en riel- Idem, geoogst produkt in schelven - Wiepen 
en zinkstukken - Paviljoen Baggerwerken - Pavtljoen Delta
werken- Betonblokken- Stortsteen- Haven Iicht Scheveningen 
- Baggervloot van Nederland - Graafwiel - Snijkop - Bagger
emmers - Ladderemmers - Ankers . 

DE TERP 

Ruim lien eeuwen geleden leefden de Hollanders in het onbe
dt)kte land op terpen Op deze kunstmattge heuvels voelden 
ziJ zich mtn of meer vellig voor het zeewater, dat ver het land 
binnendrong. Oorspronkel iJk waren die terpen echter minder 
hoog dan we tot nu toe dachten. Bt) recente verttkale afgra
vingen van oude terpen is ontdekt dat men generattes lang op 
een plaats woonde omdat er zoet water te vtnden was. As, 
mest en afval hoopten zich jaar na Jaar op en werden door een 
volgende generatie bedekt met kleigrond en graszoden. De 
terpen konden een oppervlakte hebben van 1 tot 16 ha. 
Moderne Hollanders hebben op de Floriade een terp opge
worpen en er een schuur neergezet zoals onze verre voorou
ders dat deden. In de schuur kunnen we nu oude terp-vondsten 
bewonderen: gebruiksvoorwerpen, potten en steraden Ze zijn 
afkomstig uti het Friesch Museum tn Leeuwarden en '" samen
werking met de Universttett van Gronmgen in vitnnes tentoon
gesteld. 
Terpvondsten - Terpbebouwing - Bakens en boeien - Stalen 
damwand. 
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AMSTERDAM HAVENSTAD 

Aan de totstandkoming van deze aldeling genoemd ond! de 
nos. 49 t /m 53 werkten mede: 
Het M1n1sterie van Verkeer en Waterstaat, De Deltad t, 
De Dienst Zulderzeewerken, D e D ienst voor Betonnin ~ n 
Bebakening van het Loodswezen, het Museum te Scht. ln
gen, de ald. Havens en Waterwerken en de ald. Land'll ( n 
van de D1enst Publieke Werken der Gemeente Amste1 m, 
de afdeling Terpenonderzoek van het Archaeolog1sch lo
logische Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Gronm .,, 

Als sponsors voor deze afdellngen traden op: 
De Aannemlngsmaatschapplj en Ballast-Nedam N.V . - Amsterd•m en 
Bos & Kalis N.V.- Papendrecht, waarbij medewerklng werd ve1k en 
van Zlnkon - W erkendam, Guls HeibedriJf - Rotterdam, Van T lsi 
Transporten - Dordrecht, Habo - Hardlnxveld, Terro - Amster• m, 
N.V. Houthandel v/h T . C. Groot - Lemmer, fa. Wljma - Apeld >rn, 
fa. Markerlnk - Lochem, I.H.C. - Rotterdam. 

RESTAURANT, AMSTELBELVEDtRE, CAFE EN 
LUISTERKUIL 

B1j het restaurant Orange Julius vinden we de trap n 1 de 
Amstelbelv~dere die uitzicht biedt over een deel van d um 
en een deel van de Amstel. Vooral voor de kinderen IS ht mer 
goed toeven· er is een pony-ride en er zijn Zweedse >el-
toestellen. Het cal~ ten oosten van de Belv~dere gren 1an 
de Lu1sterkU1I: een waar paradiJS voor minnaars van pop a1re 
muz1ek en zeker ook voor genieters van een uitgebalan rde 
gelu1dstechniek. De Luisterkuil is geaccommodeerd r het 
allerlaatste snufje op het gebied van de geluidsweerg de 
quadrofonische installatie. De speakers zijn bovend1 zo 
geraffineerd opgesteld, dat men buiten de kuil, b1) voo eeld 
in de aangrenzende mini-golf, geen hinder van de iek 
ondervindt 

Restaurant Orange Julius 
Bloembakken op het pleln voor Amstelbelvedere. 
Bloembollen: 
Konlnkhjke Algemeene Vereenlglng voor Bloembollencultuur 
1-jarlge perkplanten: 
Dixie-Pack N V./Rood en Zn. - W l)denes. 
Amstelbelvedere 
Ponv-ride· 
Fa. A. H Geerts - Amsterdam. 
lnzendtng speelapparatuur van Sltna International - Zweden . 
Beplanltng op en biJ de A mstclbelvedere. 
Wtlgcn. 
W. B G~esstnk- Ltchtcnvoorde 
Bloembollen 
Kon Alg. Ver voor bloembollencultuur- Hl llegom. 
Kon. Alg. Ver voor bloembollencultuur, ald. Wassenaar 
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Kpon. Alg. V er. voor bloembollencultuur ald. de Egmonden" 
erkplanten In de Bloembakken· ' " · 

T
N V

1 
· dKbonl

1
nklljke Zaadteelt en Zaadhandel Sluls en Groot- Enkhulzen 

au ep anllng · 
Narclssen Afdellng T exel van de KoninkhJkc Alocmeene Vereeni in 
~oor 

1
Bioembollencultuur tn combinalle met Stontclersverenlging T2xe? 

C 
alrtc ssenHvalln de Kontnkltjke Algemecne Vcrecntgtng voor Bloembollen~ 
u uur- t egom 

CaM ,.Rotonde". 
Amusementshal. 
Lu isterkuil 
~et qu

1
acdr

8
at

5
onlsche geluldsinstallalle, Sony, Badhoevedorp in comblna-

e me ... 
Mini-golf, inzendtng Sttna International- Zweden. 

KLEUTERDAGVERBLIJF , MARGRIET" 

Peuters en kleu ters vinden nou eenmaal andere dingen leuk 
dan hun ouders. Ze zullen best een eind mee op weg kunnen, 
m_aar er_ komt een moment dat vader en moeder nog van alles 
Willen z1en zonder die kleine handenbindertjes. Dan is er het 
Margriet-kleuterdagverbli jf met deskundige Ieiding, waarin bij 
regen zeker ViJftlg kmderen terecht kunnen en met zomers 
weer honderd. Het dagverblijf heeft een eigen telefoonnummer 
en fung eert ook als opvangcentrum voor kinderen die de weg 
zijn kwijtgeraakt. 

KleuterdagverbiiJf - Gelllustreerde Pers. 

TOILETTEN EN BR UG AMSTELPARK 

Nabij het cal~ bij de Lu isterkuli IS de afvaartsteiger met water
fletsen; hier vinden we ook toiletten. Langs de Amstelbelv~dere 
komen we bij de brug naar het Amstelpark. 

T olletten 
D ienstlngang. 
Afvaartstelger van waterf letsen-AVI, Kr impen a.d. IJssel. 

DOOLHOF 

Floriade Amsterdam 1972 heeft een heuse doolhof met hagen 
van Taxus baccata. 
Doolhoven heeft het oude Griekenland al gekend; in Amster
dam zijn_ er in de loop der historie heel wat geweest. Ook bij 
of 1n kleene bUitenplaatsen 1s de doolhof alt1jd een bron van 
vermaak geweest. Een prachtige ,dwaaltuin" is nog te vinden 
In de tuenen van het kasteel Weldam te Goor E~n van de be
roemdste doolhoven ter wereld is die van het kasteel Hampton 
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Court in Engeland. De Floriade-doolhof, gesitueerd o• en 
eiland, heel! behalve de traditionele grappen nog een ext IJe. 
lngang en u1tgang zijn verschillend van n1veau· we f ·n 
over een Jaag bruggctre bmnen en we verlaten de doolh· ·n 
verd1epmg hoger. Als we ons op de hoge brug even om 'n 
z1en we dwalers en zoekers. Wie zou er niet even omi n l 

PANORAMAGONDELS, EXPOCARS, AMSTEL Tf< IN 

Het silhouet van het Amstelpark, de Europaboulevard e de 
oostz11de van Buitenveldert is met de komst van het rad, Jar 
de panoramagondels '" hangen, ingrijpend veranderd. V ui t 
de wend bare gondels kunnen we vrijwel de hele bu1tentem on
stalling overzien vanaf meer dan veertig meter hoogte. 
Nab11 de panoramagondels zijn twee stations : het stat1on Ro
sarium van de Expocars, die van en naar het Beatrixpark n j en 
en het station Rosarium van de Amsteltrein. Even ten w ten 
van het Amsteltrei n-station is de tweede ingang, de m mg 
Europaboulevard, evenals de hoofdingang voorzien var oen 
wisselkantoor, verkooppunten en bloembollenaanplant. 

Panoramagondels 
Bloembollen van de afd Katwij k Kon. Ned. Ver. voor B loen len-
culluur 
Bloembollen van de ald. Hlllegom Kon. Ned. Ver. voor Bloerr llen
culluur 
Bloembollen van de afd NoordwiJkerhout Kon. Ned. Ver voor I oem
bollenculluur. 
Perkplanten 
Begonia, A Kolken/J. SJerps - Zwaagd1jk. 
Fuchsoa Pelargonlum, M. Molenaar- Honselersdijk. 
Ageratum, Salvia, Pannevis - Enkhulzen. 
Verkooppunten waaronder Gif1shop Blokker N. V. 

HET ROSA RIUM 

Honderdzestig n1euwe rozensoorten geven een beeld 
door rozenkwekers over de hele wereld sinds de Floriat 
tot stand is gebracht. De jurering, die reed s in de zom 
1971 is begonnen, zal gedurende de bloeiperiode in 197 
den voortgezet. 
Aan de zuidZIJde, grenzend aan de pergola die de ver 
vormt naar de modelboomkwekerij, zi jn rozensoorten If 

gesteld, gemengd met lage bodembedekkende vaste r 
Deze, niet aan de pnjsvragen deelnemende rozen, behr 
de beste soorten die v66r de Flonade 1960 gewonnen 
Aan de randen van het rosarium is als overgang naar d 
terbeplanting een sortiment botanische rozen aangeb 
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We vinden een rustpunt blj de terrassen en kleine vijvers met 
fonteinen die 's avonds verllcht ZiJn en we lu1steren naar de 
heldere klanken van het rozencanllon. 

Fontelnen in de vljvers· 
lng. Bureau Fehres NV. te Heemstede. 
Rozencarillon: 
N. V. Eysbouts - A sten. 
Pergola: 
N.V. Kon. Kwekerlj Moerheim, Oedemsvaart voor winner Meilland -
FrankroJk. 
Fa. G. A. H. Buisman en Zn. Heerde voor wonner G Delbard- Frankrijk 
G. A . H. Buisman en Zn. en M. Tan tau- W .-Duotsland 
RozenkwekeroJ de W olde te Bussum voor winner G Oelbard- Frankri)k 
en J ean Gaujard - Frankrijk 
Jan Leenders Kwekerojen NV te T egelen voor winner Jan Leenders. 
Darthuizer Boomkwekeri)en te Leersum voor winner W Kordes -
Sohne - Duitsland. 
Fa. H. A . Verschuren en Zn Haps voor winner H. A . Verschuren. 
Firma G. de Ruiter en Zn. voor winner G de Rutter. 
Jan Spek N.V. Boskoop voor win ner 0 T . Pou lsen- Denemarken . 
Sam Me. Gredy - N. lerland . 
A . Dickson en Sons - N. lerland. 
Gandy's Roses ltd.- Engeland 
Louts Lens - Belgle. 
C. Gregory en Son - Engeland. 
Fa. G. Verbeek en Zn. te A alsmeer voor wonner G. Verbeek. 
Fa. J . Toj sterman - Boskoop. 
Botanische rozen 
Belmontearboretum Landbouw Hogeschoo l te Wageningen. 
Bloembollen: 
KonlnkhJke Vereeniging voor bloembollenculluur te Hillegom. 
Japanse Hortocultural Socoety winner Seizo Suzuko. 

CAFE-RESTAURANT , ROSARIU M" 

POFFERTJESKRA AM 

VERWARMDE VIJ VER MET T ROPISCHE WATER
PLANTEN 

beschikbaar gesteld door het W estphalenpark, Dortmund, 
W. Duitsland. 

C.V. Ketel beschikbaar gesteld door Remeha- Apeldoorn 
Regelapparatuur beschikbaar gesteld door Honeywell - Amsterdam. 

MODELBOOMKWEKERJJ 

Een park IS welhaast ondenkbaar zonder de voortbrengselen 
der boomkwekeriJen. Om nu en1g mzicht te krijgen in dit be-
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drijf, hoe de teelt van rozen, vaste plante~, h?esters, conofer 'l , 

laan- en vruchtbomen In zijn werk gaat, os hoer een model~ -
keriJ te zien. Het wordt ons hier onder andere duidelijk hoe t 
door de teelt in containers mogelijk is op elke dag van het J• ar 
gewassen te verplanten, bij een tulncentrum uit te zoeken n 
direct mee te nemen. 
Er worden voorbeelden getoond van langzame, snelgroeitnd , 
groenblijvende en bladverliezende hagen. Tuinliefhebber· doe 
graag in eigen tuin eens een appeltJe plukken, kunnen hoer ook 
wojzer worden. 
In het kweekkastje zien we stekken onder waternevel, waar e 
de beworteling wordt versneld. Vakmensen geven hier m h
tingen. De demonstratieteelt wordt verzorgd door de stich 119 

Plant Propaganda Holland in samenwerking met het Pr lei
station voor de Boomkwekerij in Nederland te Boskoop. 

Mod el borders 
Voor deze modelborders werd een prijsvraag uitgeschr n 
onder de leerlmgen van de Middelbare Tuinbouwschol on 
Nederland. De bekroonde ontwerpen werden door de c; < h
ting Plant Propaganda Holland uotgevoerd . 
Border 1. ontwerp: Mej. Bakker, schaduwverdragende ste 
planten. 
Border 2. ontwerp: W. de Vries, stadstuin in de halfsch"a ow. 
Border 3. ontwerp: J . Hoebe, border op arme zandgrond. 
Border 4. ontwerp : Rijks Moddelbare Tuinbouwschool, N me
gen, in hoofdzaak keukenkruoden 1n decoratieve toepas ng. 
Border 5. ontwerp: RoJkS Moddelbare Tuinbouwschool, N Me
gen, gemengde vaste plantenborder op rijke veengrond 
Border 6. ontwerp: MeJ. Bakker, bodembedekkende vaste ian
ten op normale grond. 
Border 7. ontwerp : W de Vries, vaste plantenborder met ch
tige standplaats. 
Border 8. ontwerp: J . Hoebe, border van voor verwilderu ge
schikte vaste planten; (oeverbeplanting + verlandingsgl oed). 
Demonstratieteelt : 
Rozen. 
Heesters. 
Coniferen. 
laanbomen. 
Vruchtbomen 
Vasteplanten 
Hagen. 
Demonstratie van stekmethoden In kas. 
Containerteelt. 
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Bosplantsoen. 
Deze demonstratieteelt werd verzorgd door de Stlchting Plant 
Propaganda Holland, in samenwerking met het Proefstation 
voor de BoomkwekeriJ on Nederland te Boskoop. 

Slrook lussen boomkweker l) en Wonen mel groen. 
Bloembollen: 
Fa G. Bakkum en Zn.- J ullanadorp. 
lndivoduele lnzenders boomkwekero): 
F Fopma - Boskoop. 
W Hoogendoorn & Zonen - Boskoop. 
K. Wezelenburg & Zonen- Hazerswoude 
Fa Jac. Schoemaker, In combinaloe mel 
J ac. M N1euwesleeg- Boskoop 
Darlhuizer Boomkwekero) N V In comblnatle met 
N V Boomkwekeroj .,Udenhout" te Udenhout. 
Brouwers- Groenekan. 
N V Drayer - Heemstede. 
Fa. T. van den Dever- Haaren (N.-8 .) 
Fa. Zwl)nenburg - Boskoop, In samenwerkln g met 
Smits - Reeuwljk. 
Fa. G Bos en Zn.- Boskoop. 
lndividuele lnzenders rozen: 
CoOp Rozenzaai lingen Verkoop Verenlging- Veendam. 
J an Spek N V. - Boskoop. 
Fa. De W i lde- Bussum 
Fa. J D Maarse & Zn.- A alsmeer. 
G A H Bulsman & Zn - Heerde. 
Darthulzer Boomkwekerij N V - Leersum. 
G de Ruiter - Hazerswoude 

WONEN MET GROEN 

De Balkonbak is de glimlach van het huis; de planten op de 
vensterbank zorgen voor binnenpret)es. Vooral het balkon 
geeft in ons winderige land nogal eens problemen, maar bij 
de JUiste soortenkeuze is het aantal mogelijkheden groot. Hier 
toont men mogelijkheden om balkons te beplanten op aile 
windrichtingen. 
De droom van velen, een echte daktuin, blijkt door de con
tainerteelt en toe passing van mod erne kunststoffen een bereik
baar ideaal te zijn geworden. Het kantoor van de Gemeentelijke 
Giro Amsterdam met een I.B.M.-computer in bedriJI, laat zien 
hoe een kantoortuin achier grote ramen een plezierige verlen
gong van de ruimte kan betekenen en hoe de tuin de lunch
pauzes kan veraangenamen. 
In deze afdeling os de plantendokter gevestigd, die raad geeft 
In groen- en bloemenproblemen. Verder is er een hoek met 
planten- en tuinboeken. Tuinen in de oude stad os het thema 
van een combinatie van vijf, waarin zowel de rommeltuin, waar 
niets aan wordt gedaan, als een watertuin met vijver, zowel 
een eenvoudlge en een wat duurdere stadstuin als een kieurige 
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kitschtuin, vol kabouters en andere ornamenten, de aan1 

vragen. . . 
Een patiotuin is een actuele aanvul.hng voor h01zen m 
deeltelijk omsloten binnenplaats, dre een verlengrng v 1 

kamer betekent. 
Twee voorbeelden worden getoond, die ons suggererer 
brn nenuit een tuin te zien. 
Het huis van het Bouwfonds van Nederlandse Gemeen 
omringd door een villatuin. 
Aile tuinen in de afdeling , Wonen met groen" zijn bekro 
ontwerpen, ingezonden voor een prijsvraag, die werd 
schreven onder de erkende hoveniers in Nederland. D 
nen zrjn uitgevoerd door de Kring Bloemist/Hoveniers v 
Vereenrging De Nederlandse bloemisterij. 

Balcons en vensterbanken. . 
Dlt bouwwerk werd In opdracht van Euro-won1ngen te Den H 
bouwd door het Ullhoorns A annemlngsbedrij f te Uithoorn (U.A 
De daktu1ncombinatie werd gesponsored door de Aannemlng 
schappiJ N.V D. Cornelissen te A msterdam. . 
In de hal is een tuin- en plantenboekenhoek lngencht door Zo 
Keunlg, Veen NV. te Wageningen. 
Verllchtlng: 
Techn•sche Unie- Amsterdam. 
Tulnmeubilalr: 
A M. A. van der Liet- Heerewaarden. 
P. Ably- Amsterdam. 

Tuinen uit de oude stad 

a. Junk-yard. 
b. Watertuin. 
c. Eenvoudige stadstuin. 
d. Duurdere stadstuin. 
e. Kitsch-tuin. 

Patio-tulnen. 
Sponsor: Aannemingsflrma Van den Boogerd & Boelens - Am 
Vlllatuln: 
voor deze werd het bouwmasslef gebouwd en ingericht door h 
fonds Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken. 
De tulnen zljn u1tgevoerd door de ontwerpers in opdracht van 
Bloemlst-Hoveniers van de Vereniging de Ned. BloemlsteroJ t 
venhage. 
Pnjswinnaars: 
Gemeenschappelijke tuln: H. A. W. Ruys en Zn.- Amsterdo• 
Daktu1n: H. A . W Ruys en Zn.- Amsterdam. 
Tuln en Kantoor: B. L Farwick- Enschede. 
Tuln voor bescheiden budget : Kon. Kwek. Moerhelm N V 
vaart. 
Tu1n voor ruimer budget. 
Tuin met intensieve beplantlng· Kon. Kwek. Moerhelm N.V -
vaart. 
Rommeltuln. 
Kltschtuln. 
Beplanting Pallo Kon Kwek. Moerhelm N.V. - Dedemsvaarl 
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Betegelde Pallo: B. L. Farwick - Enschede. 
Vlllatuln: Fa. A . Alkema en Zn.- Marrum. 
Bloembollen: 
Konlnklijke Algemeene Vereeniglng voor Bloembollencu ltuur-H•IIegom. 

BOS EN INLANDS HOUT 

Hier wordt de recreatieve waarde van het bosbestand in Ne
derland aangetoond in samenhang met haar economrsche be
lang. Jaarlijks Ievert de 280000 hectare Nederlandse bossen 
zo'n 800. 000 m3 hout, dat voornameli)k in eigen land op velerlei 
manieren wordt gebruikt. Zo verwerkt de industria het Neder
landse hout tot spaanplaat, golfkarton, board, lucifers, houts
kool, klompen en fineer en in de bouwwereld zren we ons erg en 
hout terug in de mijnbouw, de huizenbouw (paalfunderingen!) 
en de waterbouw,- zoals voor beschoeiingen en damwanden. 
De voornaamste naaldhoutsoorten die Nederland in zij n bos
sen oogst zijn : grove den, douglas, lariks en fijnspar. Wat het 
loofhout betreft zij n populieren , eiken, beuken en berken de 
belangrijkste leveranciers. 
In deze inzending zien we veel van het Nederl andse hout in een 
scala van toepassingen : speelmateriaal, een kleuterwoning, 
een uitzichttoren, een stallage van 15 meter lange heipalen, 
houten weekendhuisjes en een authentreke houtskoolmeiler 
die toont hoe vroeger, op dezelfde plaats waar het hout gehakt 
was, midden in het bos houtskool werd gemaakt. 
Een grote open landbouwschuur tenslotte geeft in een perma
nente tentoonstelling - waarvan de stereo-kijkwand een be
langnjk onderdeel vormt - een rnstructieve rllu stratie van de 
verschillende produktieprocessen biJ de verwerking van Ne
derlands hout in de industrie. 

Medewerking werd verleend door het Bosschap te 's-Gravenhage, de 
Verenlging Inlands Hout te Austerlitz, het Staatsbosbeheer te Utrecht, 
de Dienst Landelijke Elgendommen te Apeldoorn, de Bosbouwschool 
te Arnhem en de firma's IJreka te Wezep, Van de Put te Apeldoorn, 
Markerink te Lochem en Van Gelder Papler te Amsterdam. 

OPENBAAR GROEN , GEMEENTELIJKE INZENDINGEN 

Twintlg visitekaartjes van Nederlandse gemeenten geven een 
indruk van de beplantingsdiensten om het karakter van deze 
gemeenten zoveel mogelijk weer te geven. 
ASSEN wekt herinneringen aan het Drentse verleden. 
AMSTELVEEN legt de nadruk op de planten rond het oude 
veenmoeras, waarop het oorspronkelijke dorp, nu uitgegroeid 
tot een stad, is gebouwd. 
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APELDOORN geeft een karakterlstiek van de Veluwe m den
nen, heide en siergewassen. 
BOSKOOP groepeert een boomkwekerij om eon tuin lo je. 
DELFT maakt contact tussen 'n oud straatje en de •d•ge 
groenontwikkellng. 
DRIEBERGEN etaleert een heldetuin. 
DE BIL T vestigt o.m. de aandacht op de rol van de weer nde, 
EINDHOVEN toont tuinaanleg in het genre der plaatsel be

plantingen. 
HAARLEM en HEEMSTEDE zijn ook op de Floriade 1 J rhjk 
verbonden met een kleurige aanleg. 
DEN HELDER roept herinneringen op aan de zeevaart aan 
de striJd der beptantingen tegen de zeewind. 
HELMOND toont een natuurtuin in Peelsfeer. 
HILVERSUM symboliseert de overgang van heldedorf naar 
bloemenstad met een knipoog naar de omroepwereld 
MEPPEL accentueert zijn ligging tussen weide, bos en ater, 
waarop punters uit het naburige Giethoorn dobberen 
NOORDOOSTPOLDER toont de bodembedekkers, de 
groene basis voor zijn bestaan hebben gelegd. 
ROTTERDAM combineert z1jn havens met een collec se-
dums. 
UTRECHT laat zien, welke gewassen de nieuwe plan enen 
hun aantrekkehjk uiterlijk hebben gegeven. 
VELSEN omringt het ij zer van de gietovens met hout n de 
paplerfabricage en duinplanten. 
VENLO heeft tonnen Maasgrind naar Amsterdam gebr hi en 
ZOETERMEER, de snelgroeiende satelliet van Den H legt 
de verbinding tussen wonen en recreatie. 

HET LEEFBARE LANDSCHAP 

In deze afdeling, die gewijd is aan de diverse aspecter an de 
landinrichting, wordt samengewerkt door de ald . Lane haps
bouw van het Staatsbosbeheer, de ald. In- en Extern~ jetrek
kmgen van het Staatsbosbeheer, de Cultuurtechnisch ienst, 
het lnstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishou 19, de 
Stichting voor Bodemkarteri ng, het Bosbouwproefst ' 10n en 
de afdeling Landschapsarchitectuur van de Landbo hoge
school te Wagenlngen. 
Ontwerp en vormgeving van de inhoud van het paviiJ • n wor
den verzorgd door de ald. Visuele Voorlichting van h Minls
terle van Landbouw en Visserij te 's-Gravenhage. 

Het pavlljoen werd aanoeboden door he! Aannemlnos- en Transport· 
bedr iJI v. d. Blooelaar N.V. te Velddrlel . 

75 

Slerplavelsel: 
Betonlndustrle Gebr. v. d. VIIs! N.V. Groot Ammere 

Vullafvoermaatschapplj .. v AM". 
Getoond wordt de recycling. Door het composteren van hulsvull word! 
dil opnieuw dlenstbaar oemaakl aan recrealle In tuln en park. 

BEDREIGDE FLORA 

Nederland is altijd al rijk geweest aan planten van velerlei soort. 
Door de natuurlijke verschillen in vochtigheld en vruchtbaar
heid was er een grote verscheidenheid van uiteenlopende 
landschappen, die aile hun eigen vegetatie hadden. 
De meest bekende ,oorspronkelijke" landschappen zijn de 
volgende: de voedselrijke bossen met eiken, essen, iepen en 
hazelaars, de armere bossen op de zandgronden met eiken 
en berken, de wllgebossen langs de rivieren, de elzebossen 
langs plassen en meren. Verder duinen met droge hellingen 
en vochtige dalen, schorren en langs de rlvleren weideachtige 
gebieden met veel kleurige bloemen. Tenslotte de hoog- en 
laagveenplassen. 
Sinds de komst van de mens zijn aan deze elementen enkele 
nieuwe toegevoegd : weilanden en akkers, sloten, heidevelden 
en zandverstuivingen. 
De laatste dertig jaren blijken voor dit landschap min of meer 
funest te zijn geweest. Uitbreiding van steden, industneterrei
nen en wegennet deden vele mooie plekjes verdwijnen. 
Rullverkavelingen, ontginningen en andere technische maat
regelen veranderden boeiende landschappen met een rijke 
flora in eentonige, soortarme ,cultuursteppen". 
Gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, verlaging van 
de grondwaterstand en vooral vervuiling van water en Iucht 
door de afvalstoffen van onze maatschappij vormen een voort
durende bedreiging voor alles wat ons in de overgebleven na
tuurlijke en halfnatuurhJke landschappen nog rest. 
Van de meeste der hierboven genoemde landschappen zijn 
nog slechts resten te vinden. In de .,bedreigde Flora" is een 
aantal karakteristieke planten van verschi llende van deze 
landschappen b1jeen gebracht. Daarmee kriJgen wij de ge
legenheid ze nog eens goed te bekijken, 1ets wat in de natuur 
zelf steeds moeilijker wordt. 

In deze aldelino zl)n een aantal wilde planten, die bedrelgd worden door 
de lntensivermo van de landbouw en hel oebrulk van chemlsche onkruid
beschermingsm•ddelen biJCengebrachl in een zekere natuurlijke semen
hang : 
a. Bosnora. 
b. Hoogveennora. 
c. Beeknora. 
d. Laagveenf1ora. 
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e Ol]kflora Met medewerklno van Konlnkll)ke Algemeene Vereenlolng voor • m-
bollencultuur - Hilleoom. 

76 PAVILJOEN NATUURBEHOUD 

Het paviljoen Natuurbehoud wordt ingericht door het MH rie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk W erk en en 

aantal facetten van natuurbehoud belichten. 
Medewerking wordt ve rl eend door de verschillende pro 1ale 

landschapsverenigingen, de Vereniging Natuurmonu n ten, 
de Amsterdamse Natuurhistori sche Raad, het Genoo hap 
Naturis Artis Magistra, het World Wild Life Fund, het ats-
bosbeheer, het lnstituut voor Natuu rbeschermingsed tie, 

het Voorlichtingscentrum voor Natuurbescherming, d Ned. 

Verenig ing tot Bescherming van Vogels, de A .N.W.B het 

Zoologisch Museum te Amsterdam. 

Het pavlljoen Natuurbehoud werd aangeboden door Verlaats He. ouw 
N V ., Hardinxveld, Uden. 

77 GEMEENTEN DRIEBERGEN , VELSEN , UTREC t< 

78 Toiletten. 
Dienst- Toiletten invaliden - Technische Unie, Amst am. 
Gemeenten Helmond, Haarlem, Hilversum, Zoetermeer, sen. 

79 RHODODENDRONVALLEI 

Lang v66r de opening van de Floriade Amsterdam 197 1eefl 
de Rhododendronvallei grote bekendheid gekregen . D IJke 
bloe1 van de rhododendrons is bevorderd door op het pge-
spoten zand eerst een laag klei aan te brengen van on 
dertig centimeter en daarop een laag veenaarde van 1 

centimeter. Om de verdroging van het veen tegen I 
heeft men op geregelde afstanden sproeiers aange 
De naam .,vallei" is geen vorm van misleiding: door kun 
hoogteverschillen aan te brengen is een heuse vallei on 
De hoogteverschillen ziJn gemaakt met behulp van 
een materiaal dat tegenwoordig veelvu ldig biJ de aan 
lumen wordt gebruikt. Doordat het op zichzelf een n. 
matenaal1s, harmonieert het bijzonder goed met plant< 
ken en bomen. U1teraard vormen de rhododendrons df' 
zaak in deze tuln, maar ook van de azalea's treflen we 
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gekend sortiment aan. Met veel zorg zijn de plantensoorten 
gekozen die een ondersteuning vormen van de steer die uit
gaat van de rhododendrons en de azalea's. We vinden hier 
vela heidesoorten, grassoorten, wolthiJm, bosbes en jenever

bes. 

Aanvu llende lnzendlngen lelies In de Rhododendronvallel. 
De Jono Lelies Holland- Andl)k. 
Laan's Lelies- Bovenkarspel. 
C. Peerdeman - Bovenkarspel. 
Stlchtlno Ontwlkkellno Lellecultuur - Andl)k. 

Rhododendrenvallel 

BIJBELHISTORIE, FLORA EN FAUN A 

De bijbelse tuin ligt tegenover het lsraelische paviljoen. Na 
entree zie-n we het aandeel van Nederlandse archeologen aan 
de opgravingen in het Heilige Land, in Jericho, Sichem en 

andere plaatsen. 
Vervolgens een model van Tell deir Allah met fotomontages 
en opgravingen door Nederlandse geleerden. Het grootste 
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deel wordt in beslag genomen door een voorstelllng "' het 
dagelljkse Ieven In de tljd van de bi]bel : aan de bron, ten-
bakken, weven, monden vlechten. Herders en landbL ·ers, 
,En Isaac za<1ide". We wonen ons ruim dried ui;zend jo.11 rug. 
Het middelpunt van een bijbels dorp was de dorsplanl hier 
zien we de herconstructie. Ook ontmoeten we ezcls, s ' 1pen, 
geiten en andere dieren uit de bijbelse tljd. Speciale a. n cht 
verdienen de kwartels, die de lsraelieten tijdens hun o• wer
vingen in de woestijn tot voedsel dlenden, te;zamen m nan-
na. De wachttoren in een wijnberg, zoals evangelist L 1 ~ die 
beschrijft en de ceder, die koning Salomon gebruiktE m de 
Tempel te bouwen en zelfs een nomadenkamp kunnen hier 
bewonderen. In de grote tent van de stamvorst speelt h het 
tradltionele Ieven a!, zoals In de tijd der aartsvader., n een 
klelnere tent zijn klndertekeningen over bijbelse onder· ' rpen 
tentoongesteld, door kinderen ult Jerusalem voor hun Neder
landse leeftijdsgenootjes getekend. 

Plan en Idee: 
E. E. Vardlman -Tel A viv. Ultvoerino Florlade. 

PAVILJOEN ISRAEL 

Israel en Nederland werken samen op het gebied van ntwik· 
kelingshulp 1n Afrika en A zie. Israel, dat zelf nog maa uwe

"'t de lijks het stadium van ontwikkelingsland ontgroeid is 
problemen op dit gebied. Geografisch ligt Israel bo ndien 
zeer gunstig ten opzichte van de ontvangende lant Om 
deze redenen kon de samenwerking tussen Israel • eder· 
land, dat over grotere geldbronnen beschikt, bij zonde 1arde· 
vol worden. Ook op handelsgebied bestaan veel c tacten 
tussen beide Ianden. Ons land importeert 's wint snij· 
bloemen uit Israel, terwijl de vroege aardbeien en cit ' vruch· 
ten hier ook overbekend zi] n. 
Het paviljoen van Israel is gesitueerd op een van dE ooiste 
plekjes van de Floriade met een wijds uitzlcht over d mstel. 
Blnnen kunnen we een indruk krijgen van de landb in de 

biJbelse tijd, in contrast tot het heden. lsraels' ontw1 ~elings· 
hulp aan andere volkeren, speciaal op landbouwgeb1 vormt 
een ander belangrijk onderwerp. De voedselindustri ~an Is· 
rael wordt door middel van een fotomontage en een oeiende 
graflsche uitbeelding gevisuallseerd. 
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KOEWEIDE MET VEE 

Vanaf een hooggelegen punt, aan het einde van het Amstel
park, heeft men een prachtig u1tzicht over de Amstcl. 
Om een goede overgang naar het landschap te verkrijgen, heeft 
men hier een weide gemaakt, waar koeien en schapen grazen. 
De molen die juist buiten het tentoonstellingsterrein staat, is 
enige jaren geleden op dit punt geplaatst, omdat hij van zijn 
oude plaats verdrongen werd door de nieuwbouw. 
Aan de voet hiervan kijkt het beeld van Rembrandt uit over de 
Amstel : de oude Hollandse meester bij de meesterlijke oude 
Hollandse rivi er. 

AMSTEL TREIN , STATI ON MOLEN 

IRISTUIN 

In de;ze speciale iristuin zien wij een sortiment Hollandse iris
sen die in 4 perioden zijn geplant om een zo lang mogelijke 
bloeiperiode te garanderen. 
Deze irissen hebben allerlei verschillende temperatuursbehan
delingen ondergaan om dit te kunnen verwezenlijken. 
Het geheel is geplant in een soort toendra-stijl waarbij een na
tuurlijke beplanting zoveel mogelijk is aangehouden. Verder 
vinden wij hier Iris danfordiae ook, weer geplant op verschil

lende data. 
Deze z1j n teruggehouden en bloeien dus onnatuurlijk laat. De 
normaie bloeitiJd van Iris danfordiae is eind februari - begin 

maart. 
In de vijver zien wij een uitgebreide Japanse collectie Iris 
kaempfen. Verder is hier een sortiment bladirissen geplant. 

Holl. irls: 
Vereenlgino de Iris. 
Iris Oanlordlae: 
Selecliebedrijl J. & C. Reus - Lut1ebroek. 
Iris Reticulate: 
Kon. Alg. Ver. v. Bloembollenculluur- Hilleoom. 
Iris Kaempleri : 
Seitaro A rai en Co Ltd 
Japanese Iris Society Japan. 
Bontbladlge iris : 
Kwekerll Klein Zwllserland - Den Haag. 

DAHLIARAMA 

Op de glooiing van een kunstmatlge heuvel ligt het Dahllara-
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rna . Hier zljn vakken aangelegd met slingerpaden, die rl n-
neren aan de oude landschapsstijl. 
In het voorjaar is deze tuin een bollenparadiJs met de h cint 
als hoofdrolspcler. Begm mei, als de bolgewassen ZoJn tge
blocod, zorgt de Dahliaverenogmg voor een grotc c >I he 
dahlia's, van mmoatuur tot reuzenbloemen. In de penor dat 
de dahlia's nog noel bloeien zorgen voooltJeS en ander 'ine 
bloemen voor de kleur. 

Oe dahloa-presentatles worden voorafgegaan door een blo~m llen
aanplant van 
Aid Llsse v. d. Kononklo)ke Algemeene Vereenlging voor Bloer llen-
cultuur. 
Ald. Anna Paulowna, J u llanadorp en ZIJpe e.o. v. d. Konln~I IJ A. lge-
meene Vereeniging voor Bloembollencul tuur. 
Aid Voorhout v. d. Konlnklojke Algemeene Vereenlging voor Blr nbol
lencultuur. 
Ald. Heemstede v. d. Koninklijke Algemeene Vereenigino voo loem
bollencultuur 
Jacob L. van Reisen en Zn. te Voorhout. 
Oahl ia's· 
F. C. MeoJer- Voorhout. 
A. Nuyens - Llmmen. 
Fa. 0 Bruldegom- Baarn. 
C. Geerllngs - Heemstede. 
G H. Lammerse- Vojfhulzen. 
G Aartsen - Harderwojk. 
L. J. Warmerdam- Voorhout. 
K Maarse Ozn. Jr. - Aalsmeer. 
Gemeenten Zoetermeer, Venlo, Heemstede. 

HOBBYLAND 

Deze afdehng toont, wat liefhebbers met planten ' n 
kunnen bereoken, hoe ZoJ zich kunnen ontwikkelen to 
dogen op een bepaald gebied en hoe zij voa de hell 
verenogongen onternationale contacten kunnen opbou\ 
Hoer is aandacht gewiJd aan de tuin bij de tweede w oo 
aangepast doent te ZoJn aan het karakter van de on 
De sniJbloementuin, het jaar rond goed voor een eogr 
metje op tafel als de plantenkeuze goed is gew! 
ieder~en tot het tuinieren bekeren. In de Hobbyfru ittu 
verschillende soorten fruit waar de liefhebber veel 
van kan plukken. In het lange kasje staan leiperzikeo 
men. Op hetzelfde terrain is een Finse sauna ingero 
word! ook duidelijk gemaakt, dat een zwembad meer 
dan een kale bak en zelfs een esthetisch verantwoord c 
van de tuon ken vormen. 

In deze afdeling zo)n een aantal vormen van vrojelijdsbes 
groen en bloemen bo)eengebracht. 
a Tweede woningtuln, Bouw 2e wonlng : Honhof! N.V. te M 
b . Carporttuln- Bouw Carport: C. H. van Bussel- Den Haa 
c. Snl)bloementuln 
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Tweejarlge snl)bloemen: 
Sluis en Groot van Oljk en Co. Royal- Sluls. 
Bloembollen : 
Konlnkll)ke Algemeene Vereenlglng voor Bloembollencultuur-Hollegom. 
d. Orchideeenkas. Bouw kas Veerman's A annemongsbedrijf te Oost

woud. 
Orchldeeen lngezonden door de Fa. W ubbe te Baarn onder ausplclen 
van de Ned. Orchldeeen Verenigong. 

e. Fruittuin met pruimen-perzlkenkas Kas : Fa. Veerman - Oostwoud. 
Hout: 
Bouwmaterialenhandel Leunissen te Nuth (L.). 
Fruitbomen. 
G. Snel en Zn.- Hulzen (N.-H.) 
f. Sauna in bedrijl. Bouw en exploitatle: Saunaman N.V - Harderwijk. 
g. Zwembadtuln. Bouw en exploitatoe: Saunaman N.V - Harderwo)k. 
h. Barbecuetuln. Bouw en exploltalle: Saunaman NV. - HarderwoJk. 
i. Watersporttuin m.m.v. Klepper Nederland N.V - Bussum. .. 
J. Bijentuin. Bijen en Bljenlnlormatie ingezonden door de Rljksbo)en

teeltconsu lent te Tilburg. 
k. Hobbyland. 

SCHOOLWERKTUINEN 

Flatbewoners zullen wei eens met weemoed terugdenken aan 
de uren, doorgebracht in een schoolwerktuintje zoals er zoveel 
in Nederland zijn. Het zelf planten, zaaien en verzorgen van 
planten heeft een grote opvoedkundige waarde, vandaar dat 
onze aandacht hler op de schoolwerktuinen wordt gevestigd. 
Een aantal tuintjes op het tentoonstellingsterrein wacht op de 
steeds weerkerende zorg van Amsterdamse schoolkmderen. 

Modellnstructlelokaal ontwikkeld door de afdeling Bou .... werken van de 
doenst Publieke Werken A msterdam. 

Hier is de gelegenheid voor een rustige picknick on een open 
schuilhut. Wie de honger wit stomuleren doet er goed aan eerst 
gebruik te maken van de trimbaan. Niet zo maar een trimbaan, 
maar een baan voor iedereen: ook wie nog nooit heeft getrimd 
kan hier terecht. Aile trimtoestellen ziJn voorzien van tekst en 
uitleg. 

Plcknlck, trlmbaan - Yreca Zwolle/Wezep. 

BEDREIGDE DI EREN 

Samenwerking tussen het Amsterdamse Artis en het W ereld
natuurfonds heeft geleod tot de onzendong bedreigde doeren. 
Onze groengebieden worden steeds kleiner, de mens blojft de 
dieren vervolgen tot in hun laatste schuil- en broedplaatsen. 
Het Wereldnatuurfonds zorgt voor de aankoop en een doel
matig beheer gebieden van wear diersoorten en plan ten die van 
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de aardbodem dreigen te verdwijnen hun laatste t• 
vlnden. Hier zien we onder andere de gibbon, de lam 

zeeleeuw. 

Bedrelgde dleren. 
Voor deze inzendlnoen werden 2 kasjes beschlkbaar oesteld 
Orma Noordland Roermond . 
lnzendlng Artis. 
lnzendlno Wereldnatuurfonds. (lldmaatschap v.a. 0. 10,- p 
Glronr 44466) 

VOLKSTUINEN 

Hier zien we duidelijk, dat de volkstuin in Nederland n1 
zoals in cnsistijd, gericht is op het telen van groent 
eigen gebruik, maar meer een vorm van creatieve ont ~ 
is geworden. Het kweken van fruit, maar vooral ook v, 
men, komt nu op de voorgrond te staan. 

Bloembollen : 
Konlnklljke Algemeene Vereenlglno voor bloembollencultuu • 
De bebouwlng van de volkstulnen werd oesponsored door 
Woody Wonder- Klunder! (N .-8.). 
Aannemersbedrljf Klaver en Zn. - Alblasserdam. 
De Saunaman NV.- Harderwljk. 
DeLeeuw NV.- ' I Zand (N .-H.). 
Maquettes H.T 0.- Boskoop. 

ucht 
·n de 

or de 

jaar-

meer, 
voor 

1ning 
bloe-

Gemeenten Boskoop en Eindhoven 
fnzendlng van de Konlnklijke Verenlglng van Boskoopse Cult r '· 

VIJVERRESTAURANT ,. DE HOP" 

Pia •elsel Betonlndustrle Gebr. v d. VIIs! N.V. Groot Ammer< 
Bloemborders fangs de vljver· 
De afdehngen Noordoostpolder, Noordwljk, Overveen-Bio~< 1ndaal, 
L1mmen-Helloo, Noordbrabanlse Westhoek van de Konlnkl 1 Alge
meene Veree01glng voor Bloembollencultuur. 
Perkplanten. 
Clause, Breligny sur Orge- Frankrljk. 
Gemeenlen Rotterdam, de Bill, Meppel, Delft. 

NATUURGEBIED 

Dit terrein ligt op een unieke plaats: de grote bool" 
wan het oude buiten Amstelrust vormen een fra 1 

Deze ,instructieve tuin" toont enkele natuurlijke ol 
tuurliJke vegetaties op een wiJZe, die zoveel mogel1 
woordt aan het beeld dat we hebben van de vriJe natu 
H1ermee word! een b1jdrage geleverd aan alles wat tq 
tentoonstelhng op het gebied van natuurbehoud "' 
demonstreerd. Staatsbosbeheer, de Vereniging tot 
van Natuurmonumenten in Nederland en het lnst1l 
Natuureducatie tonen ons hier lets van hun werk. 
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Het terrein grenst aan de grote vijver, die spec1aal voor de 
tentoonstelling is gegraven. Reigers en watervogels hebben 
al bezit genomen van dit terrein en voelen z1ch thuis tussen 
de water- en moerasplanten. In de vijver hgt een eiland met de 
enorme Berenklauwen, een twee-jange schermbloem die een 
hoogte van vier meter kan bereiken en een doorsnede per 
scherm van 1,50 meter. 
Dit natuurgebied ligt tussen de centrale viJver in het 
nieuwe Amstelpark en het oude buiten ,Amstelrust" aan de 

Amsteldijk. 
Het zeer fraaie, oude geboomte van deze buitenplaats werd als 
achtergrond benut biJ de aanleg van dit natuurgebied, waar de 
natuurlijke verlanding op veenachtige bodem in een drietal 
variaties (rijk, minder rijk, arm) wordt getoond. 

Parkverlichtlng: 
N.Y . Eylerts- Amsterdam-West. 
Electrotechnisch Bureau. 

PLANTEN UIT ALLE WERELDDELEN 

Uit de historie is bekend hoe planten van verre afstanden zijn 
aangevoerd door ontdekkingsre1z1gers, kruisvaarders en 
scheepsartsen en zelfs door rovers, die probeerden bepaalde 
koffierassen naar eigen land te brengen. 
Hier staat de herkomst van allerlei gewassen in het mid del punt 
van de belangstelling. Planten uit aile werelddelen, zowel uit 
de gematigde zones als u1t tropische en subtropische streken. 
Het eigen karakter van de Australische flora is opvallend, maar 
verscheidene, hier intussen algemeen bekende grondbedek
kers, ZIJn uit Australia afkomstig. Amerika word! o.a. ver
tegenwoordigd door planten uit de regenwouden van de 
Amazone, ook de beroemde Victoria Regia is te zien. Grote 
Mexicaanse cactussen sieren de kassen. In een omsloten ruim
te groeien subtroplsche gewassen, waaronder de yucca. 
Canada toont de beroemde suiker-esdoorn. In de Japanse 
tu in staan o.a. prunussoorten en de legendarische G•nkgo. 
Onder de Aziatische houtsoorten vall de mammoetboom op, 
die als Metasequoia glyptostroboides een aanwinst blijkt op 
houtgebied. De boom werd nog maar kort geleden in China 
herontdekt, nadat men hem lang als uitgestorven had afge
schreven. U1t Afrika ZIJn veel kamerplanten, die de Kaapse 
flora vertegenwoordigen, te zien. Uit Centraal Afrika komen de 
palmen. 06k de palmen, die eens de voornaamste kamer

planten zijn geweest. 
In deze afdellng word! de dlversltelt van het plantendek ge-
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toond en de wijze waarop dit onder invloed van klin Jt en 
bodem in de verschillende delen van de wereld dif1 nt os 

g eevol u eerd. 
a. Austrahe 
b. Amerika 
c. A zoe 
d. Afrika 
e. Europa 

Ecn dcel der werelddelen-plantencollectles wordt in kasser> oond. 
Bo) het totstandkomen van dlt kassencomplex hebben medeo kt: 
Grlmbergcn, Poeldojk- kassenbouw en verwarming. 
Remeha, Apeldoorn - gasgestookte verwarmingsketel m• mos-
ferlscha brander. 
Honeywell, Amsterdam- temperatuurregeling en afstandsbed lng. 
V~n Leeuwen, Zwljndrecht- bulzen. 
Lops. Drunen -aluminium kasdek. 
Boj de samenstelllno van de plantencollectles werden adviez• r ~even 
door, en planten In brulkleen ontvangen van verschlllend• rtl en 
arboreta in Nederland en in het bulten land. 
Bljzondere schenklngen uit Thailand, Canada en Japan. 
Bruikleen van het Koninkli)k Zo!llogisch Genootschap 
,.Natura Artis Magistra" en de firma van V liet en Wlellng.o de le 
Amsterdam, en Dleroaarde Blljdorp te Rotterdam. 
Bloembollen: 
Kon. Alg. Ver voor Bloembollencultuur- Hi llegom. 
Doeren: 
Artis - Amsterdam. 
Cacteeen: 
Ben Veldhuis- Hamilton, Canada. 
Ethnograflca Museum van Volkerenkunde en het lnstltu r de 
Tropen te Amsterdam. 
Bassins 
Gebr Terpstra- Amsterdam. 
Gloroosa's: 
Gebr van Gammeren - Rijswijk. 
Lelteaanplant naast en bll Planten der werelddelen: 
Hokkaldoh Lily Society - Japan. 
Kagoshima Prefectur- Japan. 
Kanagawa Prefectural Dfuna Botanic Garden - Japan. 
H C. Dolt & Zn.- Den Burg, Texel. 
Fa W Blokker Jr - Akersloot. 
Jagra Lolles, Oregon Bulb Farms - U.S.A. 
De Jong Lelles Holland- Andljk. 
L3an's Leltes - Bovenkarspel. 
Stochtlng Ontwlkkellng Lellecultuur- Andijk. 
Veredelde Lellecultures N.V.- Oudendijk (Post Avenhornl 

Diverse lelleaanplantlngen tangs de hoofdpaden In het Ams oark: 
de Jono Lelles Holland- Andljk. 
Laan's Lelles - Bovenkarspel. 
Stochtlng Ontwokkellng Lel iecultuur- Andljk. 
Veredelde Lellecultures N.V - Oudendljk (post Avenhorn) 
Ob,ectaanduodingen ,Avi" te Krimpen a/ d Lek. 

94 IN T ERNAT IONAL£ INZENDINGEN 

In dit gedeeite zijn de internationale inzendingen gegr 
die voor de voile duur van de Flonade een buiten 
verzorgen. 
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a. Belgoe 
b. Finland 
c. West-Berlijn 
d. West-Duitsland 
e. Israel 
f. Oostenrijk 
g. Frankrijk 
h. Canada 
i. de E.E.G. hoofdsteden : 

Bonn 
Luxemburg 
Brussel 
Amsterdam 
Rome 
Parijs 

Dienstingang Amsteldtjk. 
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FLORIADE AMSTERDAM 1972 

Zusammenfassung und Zeichenerklarung des Au sstellungs

planes 

D1e Floriade Amsterdam 1972 isl d1e grosste Gartenbauausstellung, 
d1e jemals in der Welt gehalten wurde. Siebenhundert1ausend Qua
dratmeter Natur in Amsterdam, elf Hallenausstellungen in zwolf
tausend Quadratmetern Amstelhalle, eine Oberfulle von lehrreichem 
Material und spielerischen Ereignissen 1n einer Architektur, die den 
Laien und Fachmann gleichermassen entzuckt. D1e Gewachse sind 
und werden in raffin1erter Reihenfolge ausgepflanzl, so dass sich die 
Ausstellung selbst laufend erneuert . 

Bei dem Haupteingang 1st das Auskunftsburo der Floriade, wo sich 
auch eine Zweigstelle des kulturellen InformatiOns- und Olenst
leistungszentrums Amsterdams befmdet. Dort ist die Wechselstube 
der .,Aigemene Bank Nederland" , die Simkal Travel Organisation 
Inc. m1t einer Zwe1gstelle der KLM und Av1s-Rent-a-Car sowie ein 
Postambt. Hier werden Briefmarken der Floriade-Sommerserie ver
kauft und Bnefmarkensammler konnen lnformat1onen erhalten. 
Schliesslich hat auch d1e Presse h1er emen eigenen Empfangsraum 
mil Telefonanschliissen. (1-2-3) 

Unm1ttelbar hinter dem Eingang kommen wir m einen Pat1ogarten mit 
Teich und vier kleinen Platzen m1t Mmigarten. An die Ladenstra5se 
grenzt der Garten des Kongressgebaudes, wo wir von bliihenden 
Zwiebelgewachsen (im Fruhjahr) und Prachtstauden geniessen kon
nen. Vor der Amstelhalle 1st ein Hafen fur Rundfahrtboote und ein 
sog. Oasespringbrunnen. Das Hafen becken liegt zwischen dem Kon
gresszentrum und dem Beatrixpark. (4-5-6-1) 

lm Vorhof der Amstelhalle stehen d1e Orch1deen. Auch gibt es dort 
einen Lesesaal mit Literatur uber Pflanzen und Blumen. Ober dem 
Cafe-Restaurant befmdet sich eine standige, je doch stets wechselnde 
Ausstellung von Blumen und Pflanzen auf Briefmarken. 

In der Amstelhalle 1st Ierner ein lnformat1onszentrum der .,Konink
lijke Nederlandse Maatschapp1J voor Tuinbouw en Plantkunde". Der 
grosste T eil der Amstelhalle wird von elf wechselnden Hallenaus
stellungen eingenommen, die Stuck fur Stuck das Allerbeste der 
verschiedenen Formen von Ziergewachsen reprasentieren. (8-9) 

Durch die .,Bastion", mit keramischen Erzeugnissen fur den Garten 
und Topferwaren, gehen wlr uber die Brucke zu den Heilpflanzen: 
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Hier gibt es eine grosse Mannigfaltigkeit von Krautern " 
genwart und Vergangenheit. Frische und getrocknete Pfla 
ruher die w1chtigsten Rohstofle des Apothekers, und • 

noch werden wichtige Rohstofle zur Bereitung modern~ 
us diesen Pflanzen gewonnen. (10-11-12) 

Am Bahnhof , Amstelhalle" der Expocars vorbei gehen 
Gartenbaulandschaften. H1er konnen wir sachkundige In\ 
von den Firmen erhalten, die an dieser lehrreichen Einse 
gearbeitet haben. 
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Auf der linken Seite des Cafes ,De Groene Zoom" smd oiletten, 
schrag gegenuber ist die Brucke zum Beatrixpark, die um ttelbar zu 
der Blumenpalette fuhrt. (13-14-15-16-17} 

lm Hostagarten am Bachsu fer konnen wir ein grosses So 
aus Asien stammenden Pflanzen bewundern, eine Sell 
L1el haber und Fachleute. Die Blumenpalette ist ein neu 
'" dtr Parkanlage. Diese Palette runder, erhohter Blum 
das tarbenfrohe Zentrum des Beatrixparks. lm A stilbenga 
v1e e Sorten und Varietaten, die zum guten Gedeihen H 
brauchen (18) 

lrt' ze1t•gen Fruhjahr verleihen zahlreiche botanische u 
rn1ge Tulpen dem Garten mit ausdauernden Gewachsen 
f ohes Aussehen. In den darauflolgenden Saisonen v 
Asp kt, abhangig von der Blutezeit der Sorten. (19) 
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Von den h6her liegenden Ehrenplateaus - mit vielen ... , gelegen-
he ten blicken wir hinab auf die Blumenpalette. Die PI aus sind 
m1t dE r. neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet de viebelge-
w chse bepflanzt. Bei den Wasser-, Moor- und Uferpfla, en ange
kornl"'' n, sehen wir, dass Wasser- und Moorpflanzen sonar in klei
nen 6.1 . ins dekorativ sein konnen. (20-21) 

Sudlich d• r Seilbahnstation , Beatrixpark" finden wir d1• 
emem Kalthaus. Hier werden Pflanzen, die keine hohe 
brauchen, aber im Freien zu vlel unter unserem stark \ 
Kl ma zu le1den hatten, in dem ungeheizten Gewachshau 
(22-23) 

Der Ernahrungsgartenbau demonstriert die Anzucht u 
n rhalb und ausserhalb eines 120m breiten Gewach 
Obstgarten sehen wir u.a. moderne Schutz- und Lagerunq 
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Neben dem Obstgarten steht das Champignonhaus, in dem die An
zucht In der Dunkelheit der konditlonierten Brutzelle demonstriert 
wird. Ein dem Ursprung nach typisch nlederlandisches Glied zwischen 
dem Produzenten und Konsumenten ist die Aukt1on, der S1e h1er 
beiwohnen konnen. (24-25-26-27) 

Der Liliengarten bildet den Hintergrund einer interessanten Samm
lung Fossilien und Relikten. Ausser dem Poli zelposten und der 
Ersten Hille befinden sich dort auch die Toiletten. In emer uberdach
ten Erfrischungshalle kann man Schutz suchen vor einem Ragen
schauer. (28-29-30-31} 

Nicht nur im Liliengarten gibt es bluhende Lilien, sondern auch in 
dem Terrassengarten und an anderen Stellen der Flonade. lnsge
samt sind dreissigtausend Zwiebelvarietaten gepflanzt worden, die 
gr6sste Anzahl, die jemals an einem Ort zusammengebracht worden 
ist. Der Hohe nach variieren d1e Gewachse zw1schen kaum funfzehn 
Zentimetern und rund zwei Metern. (32) 

Zu der sechs Meter hoher liegenden Sandanhaufung wurde ein Ter
rassengarten angelegt. Hierdurch ist ein schoner Obergang zu die
sem T ell der Ausstellung erhalten worden. In der Abteilung Genetik 
gewinnen wir Einblick in die Anwendung der stark ausgebreiteten 
Kenntmsse auf dem Gebiet der Vererbungslehre der Gartenge
wachse. In und um den Genetik-Hof kann sich der interess1erte Be
sucher mit modernen Prasentationsmitteln mform1eren lassen. 
(33-34-35} 

lm November konnen Tulpen aus zwei versch1edenen Jahren bluhen: 
Die neue Ernie und Tulpen a us dem vergangenen Jahr ...... In dem 
Gewachshaus fur die Demonstrationen der Zwiebelzucht konnen wir 
etwas uber diese Kultur sehen. In den durch emen Korridor verbun
denen Gewachshausern wird d1e Aufzucht der bekannten niederlan
dischen Schnittblumen gezeigt, im Korridor selbst steht die Glorio
sa. Auf dem Deich, dem zukilnftigen Ringdamm um Amsterdam, sind 
hinter den Gewachshausern der Gartnere1 Schn1t1blumenfelder an
gelegt. (36-37-38-39} 

Gegenuber den Versuchs feldern mit Grassamen steht das Foto
panorama Holland mit einem kreisformig aufgestellten Foto von 2.75 
auf 68 Meter. (40-41) 

Ober das Vladukt und den Europaboulevard kommen wir zu dem Ex
po-Pavilion mit einer informatlven Einsendung der Gememde Amster-
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dam, elnem Fllmsaal und wechselnden Ausstellungen, u ) 
April bis zum 23. Mai .. world Press Photo". (42-43) 

In der Nahe des Expo-Pavilions, in dem srch auch der W 
der Seilbahn befindet, liegt das Restaurant .. ·t Viaduct", mr 
und Patro, Toiletten und einem Erste-Hille-Posten. Dort kan 1 

Einsendung .. Sauberes Wasser" bewundert werden. (44-4 

Der grosse Hohenu nterschled in dem Kaskadengarten 1 

Blisenwande ausgeglichen, die dem Garten einen ganz eige 
rakter verleihen. Neben dem Kaskadengarten ist die mtere• 
sendung .. Normaler Amsterdamer Spiegel" und durch l 
Wasser" kommen wir zu einer auffallenden Warf : Die Re~o, 
einer Erdaufschuttung mit Hallighaus, wie sie vor mehr 
Jahrhunderten in Holland vorkam. An der Ostseite der W 
wir die Einsendung " Amsterdam Hafenstadt". (49-50-51 - !'1 

Ber dem Restaurant " Orange Julius" ist die Treppe zu dem 
belvedere" u.a. mit Pony-ride und schwedischen Spielger 1 

Cafe ostlich des Belvedt\re grenzt an die sog ... Lu isterkurl' 
Musik in einer ausbalancierten Schalltechnik. Daneben 
ernen Minigolf. (54-SS-56-57) 

Klernkmder konnen in der .. Margriet" Kindertagesstii.tte 
werden, wo sie den ganzen Tag von fachkundigem Persor 
srgticht ·1erden. (58) 

In der Nahe des Cafes, ber der .. Luisterkuil", ist der Abf 
mit Wasserradern. Hier grbt es auch Toiletten. An dem 
belvedere" vorbei kommen wir zu der Bri.icke zum Amstelp. 
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(59-60) 

Die Floriade hat ei nen altmodischen lrrgarten auf einer lnsel r rt Taxus 
baccata-Hecken. Ein- und Ausgang liegen auf unterscl edlicher 
Hohe, so dass wrr, bei der Ruckkehr, den suchenden Mit n •nschen 
sehen konnen. Die lnsel hegt im Schatten eines enormen ads mit 
Panoramagondeln, die Aussrcht auf die Freilandausstellur bieten. 
In der Nahe des Rads sind zwei Stationen, sie grenzen and rweiten 
Erngang (61-62-63-64-65) 

Hundertsechzig neue Rosensorten beweisen Ihnen die Lr 
Rosenzuchter aus aller Welt seit der Floriade 1960. Ore 
zeichnung, rm Sommer 1971 angefangen, wird in der Blu 
fortgesetzt (66) 
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Bei dem Rosarium ist ein Cafe, eln sog. ,.Poffertjeskraam" und eln 
geheizter Teich mit troprschen Wasserpflanzen. (67-68-69) 
Hier sehen Sie eine Modellgilrtnerei. Sie erhalten Einblick in den 
Betrieb der Baumschulen und in die Aufzucht von Rosen, Stauden, 
Koniferen, Allee- und Dbstbaumen. 

Ore Garten in der Abteilung ,.Wohnen mit Grun" sind pramiierte 
Entwurfe zu einem Preisausschreiben unter den anerkannten Gart
nern in den Nrederlanden. (70-71) 

In der Einsendung Wald und inlandisches Holz wird der rekreative 
Wert des Waldbestands in den Niederlanden verbunden mit seiner 
wirtschaftlicher Bedeutung gezeigt. Ore Einsendungen der Gemein
den sind zwanzig Visitenkarten der niederlii.ndischen Gemeinden. 
Die ,.lebbare Landschaft" ist den dlversen Aspekten der Bewirtschaf
tung der Bodenflache gewidmet. (72-73-74) 

In der Abteilung ,.Bedrohte Flora" ist eine Anzahl charakteristischer 
Pflanzen verschiedener ,.ursprungllcher" Landschaften zusammen
gebracht. Hier steht auch der ,.Naturschutz"-Pavillon. (75-76) 

Toiletten und Toiletten fu r Korperbehinderte. (17-78) 

Lange vor Eroffnung der Floriade hatte das Rhodendrontal schon 
grosse Bekanntheit erworben. Ausser Rhododendrons und Azalien 
gibt es hier viele Heide- und Grassorten, Wollthymian, Blaubeeren 
und Wacholder. An das Tal grenzt der Biblische Garten, der dem 
lsraelischen Pavilion gegenuberliegt. (79-80-81) 

Typlsch hollandisch : Eine Weide mit Kuhen und im Hintergrund eine 
Windmi.ihle. Der W eide gegeni.iber liegt der prii.chtige lrisgarten, der 
an das schrag abfallende Gelii.nde, das sog. ,.Dahliarama" , grenzt. 
(82-83-84-85) 

In Hobbyland wird gezeigt, was Liebhaber mit Pflanzen und Gri.in 
erreichen konnen. Die Schulgii.rten werden von Amsterdamer Schul
kindern gepflegt. (86-87) 

Hier ist auch Gelegenhei t zum Prcknick und zum ,.Fitmachen". (88) 

Der Amsterdamer T iergarten Artrs und der Weltnaturfonds versorg
ten die Einsendung ,.Bedrohte Tiere" (89) 

In den Volksgii.rten sehen wir, dass Gartenarbert den Menschen zu 
schopferischer Entspannung anregen kann. Auf unserem Ri.ickweg 
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zum Zentrum des Amstelparks kommen wir an dem ,Vijv 
rant" vorbe1 In ein prllcht1ges Naturschutzgebiet, das von , 
Amstel begrenzt wird. (90-91-92) 

Pflanzen aus allen Weltteilen; sowohl aus den gemass1gt 
als auch aus trop1schen und subtropischen Gebieten. Ans 
sehen wir die mternationalen Emsendungen, die von acht 
denen Landern und den sechs Hauptstadten der EW G 
werden. (93·94) 
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LA FLORIADE AMSTERDAM 1972 

Cl ef vers les chiffres du plan se trouvant a l'interieur du 
protege l ivre. 

La Floriade Amsterdam 1972 est Ia plus grande exposition d'horticul
ture qu 'on ait 1amais organise dans le monde La nature regne a 
Amsterdam sur une etendue de sept cent mille metres carres. il y a 
onze expositions interieures dans I'Amstelhal qui mesure douze 
mille metres carres et une surabondance inconnue de materiaux 
educatifs et d'evenements ludiques parmi une architecture enchan
tant le laique et le professionnel. On plante continuellement d'apres 
un schema de succession raffine, de sorte quf !'exposition se re
nouvelle toujours. 

A l'entree principale vous trouverez le centre d'informat1on de Ia 
Floriade avec une dependance du Centre Culture! de serv1ce et 
d'information d 'A msterdam, le bureau de change A.B.N., le Simkat 
Travel Organization Inc. avec une dependance du K.L M., Avis
Rent-a-car et vous y trouverez un bureau de poste ou sont mis en 
vente des timbres des Flonades et un bureau au serv1ce des phllate
listes. La presse a ici son propre pav1llon de reception avec des 
cabines telephon1ques (1-2-3) lmmed1atement apres !'entree on 
penetre dans un patio avec un etang et qualre squares entoures de 
jardins miniatures. Derriere Ia galerie des magasms on peut tout de 
suite jouir de bulbes en fleurs (au pnntemps) ou de plantes per
manentes particulieres dans le Jardin du BAt1ment de Congres. 

Davant I'Amstelhal se trouve entre le Bat1ment de Congres et le Bea
trixpark (4-5-6-7) un port pour les bateaux-promenade et une fontaine. 

Dans le vestibule de I' A mstelhal vous trouverez une exposition 
d'orchidees et un peu plus 1om un salon de- 1.-cture mis a votre dis
position pour Ia description des plantes et des fleurs. 
Au dessus du cafe-restaurant se trouve une xposition permanente, 
toujours renouvelee de timbres de fleurs et de plantes Ensuite il y a 
dans I'Amstelhal un centre d'informat1on de Ia Societe Royale 
Neerlandaise pour I'Hort1culture et Botan1que. La plus grande partie 
de I' Amstelhal est destinee a un grand nombre d'expositions in
terleures changeantes qu1 representant chacune tout ce qu'il a de 
beau en ce qui concerne Ia culture des plantes d'ornement. (8-9) 

Via le Bast1on avec de Ia ceramique de Jardin et de Ia potene vous 

65 



arriverez par un pont dans le jardln de plantes et herbes med' males: 
une grande vari6t6 de simples du pr6sent et du pass6. Le l lantes 
fralches OU sech6es etaient autrefois !'element le plus lnlOOrtant 
pour le pharmacien et de nos jours on fait encore A base getale 
des medicaments modernes. (10-11 -12) 

En longeant Ia station Amstelhal des Expocars vous decou 
paysages de Jardin ou les experts des maisons qui ont co 
eel envoi educatif vous donnent les meilleurs renseigneme'l 
Des toilettes sont situ6es A gauche du cafe ,.De groene 
presque vis-A-vis il y a le pont menan! directement A Ia p 
Oeurs dans le ,.Beatrixpark". (13-14-15-16-17) 

Le jardin Hosta au bord de l'eau montre un grand assort• 
plantes originaires d' Asie,- nul curiosi te pour amateur et pr 
nel. La palette des neurs est un nouvel element dans l'amer 
des pares. Cette palette de parterres ronds et eleves fou rn 
multicolore du ,.Beatrixpark". Le jard in Astilbe comprend 
de sortes et de variates qui demandant Ia penombre. (18) 
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Au debut du printemps une grande quantile de tulipes bot ues et 
liliacees donne un aspect ban ole au jardin de plantes vivace< 
A chaque saison !'aspect change selon Ia Ooraison des esp< E s. (19) 

Du haul des plateaux d'honneur eleves - avec beaucoup coins 
pour s'asseo1r- nous avons une vue superbe sur Ia palette d ·~ Oeurs. 
Ces plateaux sont couverts des dernieres acquisition dans le 
domaine de !'horticulture. 
Arrives aux plantes aquatiques et celles de marais vc 
egalement que meme dans les petits bassins ces planh. 
etre tres decoratives. (20-21) 
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Au sud du funiculaire du ,.Beatrixpark" vous trouverez d Oeurs 
dans les serres. Les plantes qui n'ont pas besoin de chau f: ge, mais 
qu1 souffrent trop de notre eli mat inconstant, sont protegee J ins ces 
serres. (22-23) 

A l'1nteneur et A l'exterieur d'une serre avec une longueur 
on vous montre Ia culture et Ia recolte de plantas fourrap 

120m, 

Le Jardin de fruits vous montre e.a. les methodes mo rnes de 
protection et de conservation. A cOte de ce jardin se trouvt I maison 
des champignons ou l'on montre Ia cu lture dans des 1ambres 
noires climatlsees. Pres di'ci on peut visiter Ia vente pubtrque qui 
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est un maillon entre le producteur et le consommateur, vente 
d'origme typiquement n6erlanda1se. (24-25-26-27) 

Le Jardin des L1s forme l'arriilre-plan d'une collect1on interessante 
de fossiles et autres restes h1storiques du passe. Outre les toilettes 
il y a lA aussi des posies de police et de Secours. 

Pres du salon de consommation se trouve un abri. (28-29-30-31) 

Dans le Jardin des Lis on peut admirer Ia beaute de ces Oeurs, ainsi 
que dans le jardin des T errasses et a d'autres end roils de Ia Floriade. 

Au total trente mille bulbes ont ete plantees dans un grand nombre 
de variates qui varient en hauteur entre A peine quinze cent imiltres 
et plus de deux metres. (32) 

Afin de faire une bonne communication avec le corps de sable situe 
six metres plus haul, on a Imagine un jardin en terrasses qui forme 
un passage captivant vers cette partie du terram. La section mon
trant Ia Genetique vous donne une bonne impression de !'applica
tion de Ia connaissance accrue des theories de l'heredite dans 
!'horticulture. 
Dans le jardin Genetique et autour de celui-ci on emploie des moyens 
de presentation modernes pour renseigner le visiteur interesse. 
(33-34-35) 

Au mois de novembre peuvent Oeurir des tulipes de deux ann6es 
differentes: celles de Ia nouvelle saison et celles de l'annee passee ... 
Dans Ia serre de demonstration de Ia culture des bulbes vous pourrez 
vous mettre au courant de cette culture. Dans des serres relies par 
un couloir vous verrez Ia culture de Oeurs A couper n6erlandaises 
landis que dans le couloir lui-meme il y a des Gloriosa. 
Sur Ia digue - Ia digue de cemture future d' Amsterdam - derriere 
les serres des jardins Oeuristes on a amenage des champs de Oeurs 
A couper. (36-37-38-39) 

En face des champs d 'essai de semances de grammees se trouve le 
Photopanorama Hollande avec une photo montee en cercle d'une 
hauteur de 2 m 75 a soixante-huit metres (40-41) 

Apres avoir traverse le viaduc du Europa Boulevard, vous arriverez a 
I 'Expopavillon qui contlent e.a. un envoi instructif de Ia VIlle d' Am-
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sterdam, une salle de projection et d'expositions changeante parmi 
lesquelles du 18 avril jusqu'au 23 mai World Press Photo). (42· ) 

Dans ce pavilion II y a auss1 Ia fin du luniculaire et le resta 
Viaduct" avec terrasse et patio, des toilettes et un poste de 

( 44-45-46-47 -48) 
Pres de Ia il y a aussi l'envol ,Eau propre". 

La grande difMrence de hauteur dans le Jardin des Case 
effectue par des parois de traverses qui donnent au jardin un 

tres special. 
A cOte du Jardin des Cascades vous verrez l'envoi inter 
,Niveau d'Amsterdam normal" (Normaal Amsterdams P• 
,Land uit water" vous trouverez une ,butte" surprenar 
construction d'une sorte d'habitation sur co lline telle que L 
les possedait il y a plus de dix siecles. Du cote est de c 
il y a l'envoi ,Amsterdam Ville Maritime". (49-50-51-52-53) 
Pres du restaurant Orange Julius se trouve l'escalier rr 
belvedere Amstel avec e.a. !'equitation sur poney et des 
de jeu suedois. Le cafe a l'est de ce Belvedere touche 1 

d'ecoute ou l'on peut jouir de musique popula~re d'a 
technique de son equilibree et a cOte il y a un golf 
(54-55-56-57) 
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Dans le Margriethal une creche a ete mis a votre dispOSitiO ou des 
prolessionels s'occupent de vos enfants. (58) 

Tout pres du cafe de Ia losse d'l\coute il y a des toilettes e 
des pedalos. Le long du Belvedere Amstel vous arrivere 
vers I' Amstelpark. (59-60) 

La Floriade a un labyrinthe vieux style dans un l ie avec de~ 
Taxis baccata. L'entree et Ia sortie sont sur un niveat. 
Cette Tie se trouve a l'ombre d'une roue enorme avec de< 
panoramiques dans lesquelles on a une vue sur l'exp• 
l'extllri eur. Pres de cette roue il y a deux stations a cOte dE' Ia 
entree de l'exposi t1on. (61 -62-63-64-65) 

Cent-soixante nouvelles sortcs de roses donnent une 1 
de ce que les horllculteurs du monde entier ont rea liSE' 
Floriade de 1960. Un jury qui a commence a donner sor 
1'1\tl\ de 1971 continuera son travail pendant Ia floraison d• 

68 

depart 
u pont 

a1es de 
11ffl\rent. 
<>ndoles 
ion de 
uxieme 

rcssion 
1u1s La 
oqement 
172. (66) 

Pres de Ia Roseraie II y a un call\, une baraque de beignets et un 
etang chauffl\ avec des plantes aquatiques tropiques. (67-68-69) 

Afin de vous donner quelque nollon de l'arboriculture et de Ia cu lture 
de roses, d'arbrisseaux, de coniferes, d'arbres d'alh!e et de frUits on 
a installe ic1 une pepiniere moderne 

Dans les Jardins de Ia section ,Won en met groen" (demeurer entoure 
de verdure) on peut admirer des projets couronnes envoyes pour 
un concours mis parmi les jardiniers reconnus des Pays -Bas. (70-71) 

Dans l'envoi Foret et Bois du pays on montre Ia valeur recreative, 
des bois aux Pays-Bas en rapport avec !' interet economique. (72-73-74) 

Dans le ,Flore menacee" on a rassemble un nombre de plantes 
caracteristiques de differents paysages ,origmaux". Le pavi lion 
,Conservation de Ia Nature" (Natuurbehoud) s'y trouve aussi. (75-76) 
Toilettes et toilettes pour mvalides. (TI-78) 

Lavallee des rhododedrons eta1t deja renommee longtemps avant 
l 'ouverture de Ia Floriade. Outre des rhododendrons et des azaleas 
vous y trouverez beaucoup de sortes de bruyeres, de graminees, 
de myrtille et de baies de genevrier. 

Cette vallee touche au jardin Biblique, s1tue en face du pavi lion d'l s
rael. (79-80-81) 

Le pre avec des vaches et un moulin a vent a l'arriereplan est un 
paysage typiquement hollanda1s. 
En face de ce pre se trouve le magnifique J<Jr i1n d' lris touchant au 
Dahliarama en pente. (82-83-84-85) 

Au pays des hobbys on montre ce que le \mateurs peuvent faire 
avec des plantes et de Ia verdure; les jardin bohnique scolai res sont 
entretenus par des ecoliers d' Amsterdam 86-87) 
La on peut pique-niquer et s'entrainer. (88) 
Le Jardin Zoologique d' Amsterdam et le ,Fonds mondial pour Ia 
Nature" ont pri s Ia responsabilite de l'envo1 ,Anm1aux menaces". (89) 

Dans les jardins populaires on peut voi r comment le jardmage peut 
Mre une detente creative. 
En retournant vers le centre de I' Amstelpark vous apercevrez le 
restaurant de l'Etang dans une magnifique nature sauvage que borde 
Ia riviere Amstel. (90-91 -92) 
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II y a des plantes de toutes les parties du monde, originaire ussl 
bien des zones temperees que des zones tropiques et subtro ues, 
des envots internaltonaux de huit pays differents et ceux des c. , ales 
des six pays du Marche Commun. (93-94) 
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T HE FLORIADE AMSTERDAM 1972 

K ey to the numbers on the map appearing o n the inside front 
,;over 

... he FLORIA DE AMSTERDAM 1972 is the greatest and largest 
10rticultural exhibition ever staged anywhere in the world. Seventy 
1ectares (abt. 175 acres) of pure nature, eleven indoor shows in the 

A mstel Hall (12,000 m2) • • • an unprecedented abundance of instruct1ve 
displays and entertainment framed in an architectural realization that 
1ppeals to expert and layman alike. The contmuous planting of 
successive seasonal 'crops' will ensure the presentat1on of ever new 
:1nd fresh displays. 
Just by the main entrance is the office of the Floriade Information 
Service with a temporary offshoot of the City of Amsterdam Cultural 
.nformation and Service Cent re. Also here ar an ABN money
exchange office, the Simkat Travel Organizat1on Inc w1th KLM and 
Avis-Rent-a-Car offi ces and a post office w1th philatelist service and 
selling Floriade summer stamps. Finally: a press reception centre 
with telephone facilit ies (nos. 1-2-3 on t he map). 

Immediately inside the entrance the vis1tor enters a patio garden with 
a pond and four small squares w1th mini-gardens. A fter the shops' 
arcade one is welcomed by flowering bulb plants (m the spring) or a 
splendid show of perennials in the garden of the Congress Building. 
In front of the Amstel Hall is a pond, also used as a harbour for tour 
boats, with a sparkling fountain. T he port of call' lies between the Con
gress Centre and the Beatrix Park. (4-5-6-7) 

In the Amstel Hall Forecourt is an orchid show, and a reading room 
with literature about plants and flowers Above the cafe and restau
rant is a permanent, but always changing, exh1b1t1on of stamps feat uring 
flowers and plants. lnsidethe Hall is an information centre of the Royal 
Netherlands Horticultural and Botanical Soc1ety Most of the A mstel 
Hall is occupied by eleven successive mdoor shows, each of them 
representing the very best of the various forms of ornamental-plant 
growing. (8-9) 

Via the Bastion, with Its garden ceramics and pottery, one passes 
over the bridge into the Apothecary's Garden: a wide variety of med-
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icinal herbs of past and present. Time was when such pl 1 
or dried, constituted the chemist's chief basic materials; e 
many plants serve as important raw materials in the makmg 
medicaments. (10-11-12) 

Passi ng the Amstel Hall station of the Expocars, one g 
garden landscapes, where expert information is provided b· 
that took part in the staging of this educational presentatio 
There are toilets to the left of the 'Groene Zoom' Cafe, and 
road is the bridge leading to the Beatrix Park and the 'Flow 
(13-14-1 5-16-17) 

, fresh 
to-day 

11odern 

to the 
1e firms 

ross the 
r Palette'. 

In the Hosta Garden by the waterside is a great display of plants 
originating from Asia - a truly rare show for both experts ar l laymen. 
The Flower Palette represents a new element in garden ~Ianni ng . 
This palette of round, raised flower beds form the colou ul centre 
of the Beatrix Park. T he A stilbe Garden houses many pes and 
varieties that need partial shade to thrive. (18) 

In the early spring a great number of botanic and lily-flow 
provide the perennial-plant garden with a profusion 
Through the months of the Floriade the picture changes, 
on the various flowering periods. (19) 

ng tulips 
colour. 

pending 

From the raised Prize Platforms - where the many seat nvite the 
visitor to a rest - one gets a full view of the Flower P ette. The 
platforms themselves are planted with the latest develc. •ments In 
horticultural products. 
The nearby show of water-, swamp- and waterside plants , evidence 
of their great decorative value, even in small ponds. (20-21 

South of the cablecar station Beatrix Park one gets t CI 
greenhouse flowers. Plants that do not need a high t 
but might be harmed 1n the open by our capricious I 
protection in the unheated greenhouse. (22-23) 

~ort1culture for consumption demonstrates Its growing an 
In and ~utside a 120-metre-w1de greenhouse. Modern p 
~nd stonng methods are shown In the fruit garden. Next t 
IS the mushroom house, showlngtheway mushroomsarec 
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d kness of fully-conditioned spawning cells. A typically and orig inally 
0 1tch link between producer and consumer is demonstrated here: 
d lower, fruit and vegetable auction. (24-25-26-27) 

A'l interesting collection of fossils and other historical mementos 
~ s the Lily Garden for a background. There are toilets here, and 
r lice and first-aid posts. Also a light refreshment tent and a roofed 
r 1n shelter. (28-29-30-31) 

lr addition to the Lily Garden, more flowering lilies can be seen at the 
Floriade in the terrace garden and in various other spots. A total of 
30,000 lily bulbs have been planted in a greater variety than ever before. 
In height the plants vary from 15 centimetres to more than 2 metres. 
( 12) 

he terrace garden provides the link with the higher level of the sand 
qrounds, and a very beautiful one. T he 'Genetica' section gives the 

1sitor an impression of the ways in which horticulturalists are making 
practical use of our growing knowledge and understanding of plant 
1eredity. In and round the Genetica court modern means of presen
"tion are employed to enlighten the interested visitor. (33-34-35) 

In November we can see tulips in bloom of two years - of the year 
that is ending, and of the next crop. This is demonstrated 1n the bu lb
Jrowing demonstration house. 
In the greenhouses, interconnected by a corridor, one can see the 
culture of well-known Dutch out-flowers, and the Gloriosa is on show 
1n the corridor. On the dyke (which is to become Amsterdam's ring
dyke), and behind the flower green houses, there are fields of cut
tlowers. (36-37-38-39) 

Facing the grass-seed trial fields is the 'Fotopanorama Holland ' tent; 
1ts ci rcular wall consists of an enormous photo, measuring 68 x 2.75 
metres. (40-41) 

The Expo Pavilion is reached by crossing the viaduct over the Europa 
Boulevard; it houses an informative presentation of the City of 
Amsterdam, a cinema, and successive exhibitions. One of these is 
the World Press Photo, from April 18 till May 23. (42-43) 
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Near the Expo Pavilion, where the cablecars start and end t 
is the 'V1aduct' restaurant, wi th terrace and patio, toilets an 
post (44-45-46-47) 
AI .o here 1S the d1splay 'Clean Water'. (48) 

The considerable differences in height in the Cascade G 
mE>t by the presence of walls made of railway sleepers whic 
garden a character very much of its own. Nearby is t he 
sect1on 'Normaal Amsterdams Peil' (standard water I ~ 
comes the show ' Land from Water' and then a conspicuo 
of the kmd on which, more than ten centu ri es ago, peoplt 
parts of Holland used to build their homes for fear of in 
To the east of the mound IS the section 'Amsterdam Port 
52-53) 

r trips, 
rst-aid 

len are 
JIVe the 
resting 
). Next 
mound 

n some 
Jations 
l9-S0-51 

Near the 'Orange Julius' restaurant are the stairs to t~ Amstel 
Belvedere, a pony-ride, and Swedish playing and games e ~.upment. 
Next to the cafe to the east of the Belvedere is the Music r 11, where 
popular music can be enJoyed w1th the benefit of the Ia t sound 
techniques. There IS also a mm1ature golf course here. (5 5-56-57) 

Bab1e• and tiny youngsters can be safely left in the tr t of the 
expertly-managed creche in the Margriet Hall. (58) 

Close to the cafe by t he Music Pit is the water-bicycle lan1 ng stage 
and another number of to1lets. Passing the Amstel Belve again, 
one reaches the bridge to the Amstel Park. (59-60) 

Th Floriade also has an old-time maze on an island 
ccata hedges. Its entrance and exit are on different lev 

hP adventure, one can look back and watch one's fello 
tr ng o find their way out. The island is overshadowed 
wheel c~ith panorama gondolas from which one gets a sp 
of the ex hibition grounds. Nearby are two stations, a.! 
second entrance (61-62-63-64-65) 

h Taxus 
so, after 
men still 
a Ferris 

ndld view 
mng the 

One hundred and sixty new rose varieties provide a ~mboyant 
picture ot what rose breeders throughout the world havr nE en up to 
.. mce the Floriade of 1960. The judging panels began thei' ork In the 
.. ummer of 1971 and will carry on right t hrough the 19 flowering 
period (66) 
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ear the Rosarium are a cafe, a midget-pancake booth and a small 
ated pond with tropical water plants. (67-68-69) 

hen comes a model nursery, fully operating, where v1sitors are 
hown the practical aspects of breeding and growing roses, shrubs, 
onifers and ornamental and fruit trees. 
he gardens in the section 'Living in Verdure' are the prizewinning 
ntries in a competition held among qualified professional gardeners 

n Holland. (70-71) 

he section 'Forest and Timber' stresses the recreational va ue of 
"iolland's forests and their economic value. Twenty Dutch munic
palities contributed local displays. (72-73-74) 

Flora under Threat' is a collection of plants characteristic of various 
natural landscapes. 'Nature Preservation' is presented 10 a special 
Javilion. (75-76) 

Toilets and invalids' toilets. (77-78) 

Long before the opening of the Floriade exhibitiOn thcrt was great 
mterest for its Rhododendron Valley. Besides rhododendrons and 
azaleas it puts up a show of many types of heather, grasses, carpeting 
thyme, bi lberries and junipers. Adjoining the valley is the Biblical 
Garden, facing the Israel Pavilion. (79-80-81) 

Very Dutch : a grazing field w1th cattle, and a windmill as a background. 
Across the road is the lovely Iris Garden, wh1ch adtoins the sloping 
Dahliarama. (82-83-84-85) 

Hobbyland is a show of what amateurs can achieve w1th plants and 
gardening; the school-gardens are taken care of by Amsterdam 
choolchildren (86-87) 

P1cknicking and keep-fit facilities . (88) 

Ani mals threatened by extinction' was orgamztd bv the Amsterdam 
Zoological Garden and the World Wildlife Fund (89) 

The Allotment Gardens demonstrate the value of gardening from the 
creative angle. 
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When the visitor walks back to the centre of the A mstel 
passes the Vijver Restaurant and then comes to a wonder!~.> 
scene on the bank of the river Amstel. (90-91 -92) 

Plants from all parts of the world : from temperate, sub-t ro~ 
tropical regions. And finally there are the International 
contributed by eight countries and the six capitals o f the F 
Common Market countries. (93-94) 
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Me1. D. Wonnonk 
Me1. M. ). G. T. M>rtens 

BUREAU VOOR KAART E "' F
GIFTE, CONTROLE EN 
BEWAKING 

1 F Bartels 
van Eeken 
H. A. Kuyper 

RGA NISATIE-COM MISSIE 

W. 8:1ron van Dedem , voorziuer 
R. Bannu~r. secretoris 
H Stoppelenburg, 
emeen odviseur 

A. W . Bercvelt 
G. Broman 
G . ). van der Heide 
He meman 
) . Hylkema 

Kleoboer 
G . Loners 
Mos 

P. van Oostrom 
A. Stofkoper 

lr A . van Walraven 
lr A. Groot 

CO MMISSIE BUITENLAND 

Dr A ). Verhace. voorziuer 
lr D. Vries, VICt·voorz•tter 
.0. H. Stoppelenburg, secretoris 
I G. Breman 
Mr. P. W . A. G. Cort van der Lond on 
lr A. Groot 
S. N . Groot 
Th. Hoog 
Mr. A. Th. E. Kastein 
v. Opstelten 
Drs R. C. T1eerdema 

) Vuyk 
T van Zan ten 

FIN ANCI~LE COMMISS IE 

A He1neman, voorzitter 
l A. W , Bergvelt, secretoris 
l A. Stofko per, penninemees ter 
F. Groeneveld 
H. ). Hartman 

C00RDI NATIE-COMMISSIE 
BUITENTENTOON
S TELLINGEN 

H ). Hylkema, voorziuer 
lr A. Groot, secretoris 
) J, Abspoel 
H. S. Asma 
A. P. van Ecmond 
P. A, ). Enthoven 
S, N, Groot 

LA Ho 
T 

KE R N 
BI N N 

D Smot 
F. S 
c v t 

B O 

BOOI'I KWE K 

C. Verboom Y z t 
W.Buos 
A.). Schotnma 
). Drao or 

lNG 
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A. J. Spureoren 
C. J. v. d . Borc·Smit, hoofdorronreur 
C. Verboom , plootsvervonrer 

BLOEMKWEKERIJ
PRODU KTEN 

J, W . Atema, voorzitter 
Drs. D. v. d . Koolj, secretoros 
A. Barendsen 
K. Berchoel 
P. A. ). Enthoven 

) . Waco makers 
H. 0 . van Andel, hoofdorronreur 

EXOTISCHE GEWASSEN 

G. A. M. Pisart, voorziuer 
D. Smit, secretoris 
Or. or. G. W. M. Borendse 
B. F. Bruinsma 
W . ). M. Janssen 
H. Muysor 
C. M. Verloop 
). C. )ansen 
P. de Vroes 
M. Rocharu 
S. M. Bolqu 
G. A. M. Posart, hoo(dorronteur 
D. Smoc, plootsvervonrer 

KASROZEN EN 
VASTE PLANTEN 

C. Verboom, voorzicter 
Drs. D. v d. KooiJ, secretoros 
D. Been 
A. P van Ecmond 
B. Mus 
H. H. Stokman 
). Weiu, hoo(dorronreur 

LELIES, LATHYRUS EN 
ZOMERBLOEMEN 

C. Schoon, voorzruer 
H. C. Hoocervoru, secretor" 
P. ). Bus 
P. Scruo1l 
P. Schouten 
N. Laan 
N. P. de Vroes 
P. W . Noordanus 
C. ). v. d. Bere-S mot, hoo(dorronceur 
C. Veldhu11, ploorsvervonter 
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TUIN- EN PARKROZEN 

C. v. d. Berg, voorzitter 
W . C. van Zetten, secretoris 
). Leenders 
G. de Ruijter 
). Spek 
J. van V een 
P. W. Noordanus 
). Portencen, hoo(dorronreur 

GLADIOLEN EN 
LIEFHEBBERSVEREN IGI NC r N 

A. ). Preojde, voorzitter 
N.j. Kappelhol, secretoris 
J. Rademakers 
A. de Wit 
D. Smit 
K. Mastenbrook 
P. W . Noordanus 
C. Veldhuis, hoo(dorronreur 

DAHLIA' S EN 
VASTE PLANTEN 

F. Swart, voorz1Uer 
Mevr. L. Paul-v. d . Schul, socretoress 
H. L. van Veelen 
A. P. van Ecmond 
B. Mus 
C. Verboom 
D. Eveleens 
W. D. Murso Knz. 
F. C. Meijer 
C. Geerlinzs, hoo(dorronteur 
G. A.artsen, p/ootsvervoncer 

INTERNATIONALE 
BLOEMSIERKUNST 
FLEUROP-1 NTERFLORA 

A . Korpel, voorziuer 
W . Amen, secretons 
W . A. M. van Bemmel 
L. Bertels 
). F. Eekhoutte 
A. Scheenin& 
Met . ). Voce 
A. van Oobbenburch 
). Weisz, hoo(dorronreur 

H ERFSTGEWASSE N 

). W . Acoma, voorzltter 
Drs. D. v. d . Koolj,secretoris 
K. Berchoel 
F. de)onc 

). W <makers 
C. V oom 
A. Ba ndse 
), At• hoo(dorronreur 

AD ESC OMMISSIE 
PE R AN ENTE GEDEEL TE 

H. J lkema, voorzitter 
F. S rt 
C.~ oom 
P A Enthoven 
0 Smot 
A. H. o ppelenburz, secretoris 

BL C M BOLLENCOMMISSIE 

fl. S rt, VOOfZIUtf 

H G de Ia Mar, secretoris 
F . .:..1ndbercen, oss. secretoris 
W. S 1/Varmenhoven 
L. ). t Rooten 
G. P ~ood 
G W Aten 

C OMM ISS IE ., DE TULP" 

), M 'Jo tenbornrd, voorziu er 
H. A G de Ia Mar, secretoros 
F Zar, ber&e:n. odJ . secre toris 
A W apteon 
).) Kc men 
0 Ma" el 
). C No uwenhuis 
A. de VI ot 

COHMISS IE ., DE NARCIS" 

G Vo voorz1uer 
H.). d. laan, secretoris 
G,W Aten 
Th. A Penn ones 

COM MISSIE .,DE HYACINTH " 

G eburc. voorziuer 
H 1. d . Lun, secretoris 
P n Huster 
), Th v n O osten 
Th, E A van Werkhoven 

8 1JGOED·C OMMISSIE 

). B II an Ouyvenbode, voorzouer 
H. A. G. e Ia Mar, secretoros 
F Zandberaen, oss.-.secretofls 
). Eljkonc 
F. ) v,d Yen 
G. A J d. Ber1 

). Roozen 
L. ). M. Roozen 

LELIE-COMMISSIE 

Fl . Swart. voorziuer 
H. A. G . de Ia Mar. secretoris 
F. Zandber&en, os.s. ·secretorrs 
N. Lun 
P. Blokker 
). Bakker 
F. de Gruff 

DAHLIA-C OMMISSIE 

Fl. Swart, voorziuer 
Mevr. L. Paul-v. d. Schaal, secretoresse 
D. Eveleens Murse Jr. 
W . D. Hoarse Kzn. 
F. C. Meyer 
H. L. van Veelen 
R. L. Scholpund 
C. Geerlincs, orronreur 
G. Aaruen, plv. orronreur 

GLADIOLEN-COMMISSIE 

A ). Preyde, voorzouer 
N ). Kappel hoi, secretoros 
J. Rademakers 
A . deWot 
K. Mastenbrook 
D. Smot 

IRIS-COMMISSIE 

P. L. van Waveren, voorzitter 
H. J, v. d. Laan, secretoris 
G . W.Aten 
F. Molenaar 

COMMISSIE BLOEMISTERIJ 
BUITENTERREIN 

P. A. ). Enthoven, voorzouer 
Drs. D. v . d. KooiJ, secretoris 
J, ). Abspoel 

UITVOERI NGSCOMMISSIE 
VAN DE KRING BLOEMIST
HANDELSKWEKERS 

H. ). van Meycurden, voorzotter 
J. J. Abspoel, secretoris 
H. Hop 
). A. Boer 
P. ). L. v. d. Velde 
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COMMISSIE BLOEMIST· 
HOVENIERS 

B. L. Farwick. voorziuer 
j . D. Auu 
H. C. C.rd1nnl 
j. J. Abspoel 

COMM ISSIE BOOMKWEKERIJ 

E. KUiper, voorz1Uer 
]. M. Oldenhof, secretom 
D. C. Abbmc 
L. Y. Brouwers 
A. P. van Ecmond 
lr. U. Gelinc 
W. Hoogendoorn Jr. 
H. van lersel 
J. Leenders 
A. J. Schoen maker 
C. Verboom 
F. G. Vroom 

ROZEN -COMMISSIE 

C. van den Berc. voorz1tter 
W . C. van Zetten, secretorts 
j. Leenders 
G. de Ruiter 
J. Spek 

COMMISSIE VOEDINGS· 
TUINBOUW 

M. Prins, voorzruer 
A. H. Stoppelenburc, secretom 
Prof. Dr. C. den Hartoc, odmeur 
D. j. A. M. van Arcken 
H. A. van Du1nhoven 
lr. A. Groot 
lr. W . van Soest 

UIT VOERI NGSCOM MISSIE 
VOEDINGSTUINBOUW & 
FRUITTEELT 

H . A . van Duinhoven, voorziuer 
B. A . Schrandt, .Jecretonr 
H. J. van Greun•nc•n, pennintmeester 
A. G. A. van de N u 
lr . U. Gehnr 
lr H. ]once Peennk 
E. Mos 
J. P. van Oostrom 
L. Osmralnc. 
lr. S. j . Buendse 
M. G. Rosseboom 
C. Schell inc 
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Th. Schreurs 
C. H. Heerd•nc 
P. L.A. van der Z on 
lr . P. H. van de Po l 
A. H. Veeken 
B. M. Kaptein 
lr. G. Elzenga 
A. M. Abrahamse 
lr. ]. D•ikstra 
W . de Fockert 
A. Gias 
A. P. joncebreu r 
D. von Willegen 
G. ]. Biok 
G. ]. A. von Soest 
B. J. Keizer 
Me1. A. j. A. Verheul 
]. H. Wecmk 
P. Huiser 
R. Vos 

COMMISSIE OVERHEIDS· 
DEELNAME 

lr. W . van Soest, voorzltter 
A. N•euwenhUis, secretons 
lr. E. W . Sch1erbeek 
lr . C. Oarsman 
lr. J. Groenend11k 
lr. T. von H1ele 
Drs. P. Harrewijn 
Drs. R. R11neveld 
lr. ]. van Does burr 
lr. j. M. jacobs 
Or. ir. J, van Kampen 
lr. P. H. van de Pol 
lr. B. Roelofsen 
Or. ir. S. Wertheim 
Prof. dr. ir. P. K. Schenk 
lr. J. F. Wolurson 
Drs. F. van der Zee 
lr . W. J, Mulder 
lr . M.G. W acenur Hummehnck 
lr. P. J. Sndhouders 
j. P. L. L. A. Burc 
C. Sartori 

WETE NSC H APPELl) KE 
BEGELEIDI NGSCOMMISSI E 

Prof. Dr. H. C. D. d e Wit, voorlltt 
A , H. Stoppelenburr, ttcretoris 
Dr."· G. de Bakker 
Prof. Dr. L. B. Bronrersma 
D r. E. Haas 
Prof. Dr. C. G. G. j. van Steen IS 

lr . P. von de r Schans 
Prof. Dr. L. Alcera 

Prof." rends 

Prof. D D. J. Meeuse 
Prof D Westhoff 

Prof D OI OUW 

Prof D K. H. Kustens 

Dr H hi 

lr C. D •n 

Or " Ferwerda 

WE Rt MMISSIE 
HO P LA N I 

G. A. I" 
O.Sm• 
B. F B• 
M. R•1~ 
Or.G W 
W.j.~ 

H. Mu s 
C.M , 
P de 
H. van 
H.Ha.r• 
S.M. Bo1 
J J K1rp 
P. Donk 
B. G Kr 
T Bu• 

retofls 
ma v1ct ·secretoris 
, penmngmeester 

11 Barendse 

o p 

J. C.J. n n 
E. Mos 
J P v1n r< m 

COM MI S IE GE MEE NTELIJKE 
IN ZE NDitH'E N 

D Sou n oorz•tter 
F G B ~ 

lr.R. Wal 
]. G.G n 
B. Har 
Jac. Kl•• >or 
E. Mos 
I. P. van C Ostrom 
J. J, Sch1 e r 

LAT HY U C O MM ISSIE 

P. Noordanul oorzitter 
D. v. d. lud nalder , secreCoris 
C. Gelem 
B. Haak nan 
Th. Hoor 
Chr Roo >I 

ORC HID 

Dr. ir H. G 
Mavr, L. Pau 

~ N·COMMISSIE 

·onenberc, voorzltter 
d. Schaaf, secretoresse 

j. H . Post Jr ., penninrmeester 
G . Hazenberc 
C. Bruin 
M. A. M. P1ul 
Me1 . M. Kurpershoek 

COMMISSIE VOLKSTUINEN & 
SCHOOLWERKTUINEN 

P. Visser, voorz1tter 
G. v . d. Pouw Kru n, Jecretofls 
]. B. Hun 
H. Haven 
lr . C. L. W . Ruys 
W . Sawade 
H . Wals 
A. M. W agner 

Subcommiss1e VoUc:stu•nen: 

P. Vuser, voorzttter 
G. v. d. Pouw Kraan, secretoris 
j. B. Hnn 
lr . C. L. W . Ruys 
W Sawade 

Subcomm1ssie Schoolwerkruinen ~ 

P. Visser, voorz1uer 
G. v, d. Pouw Kra.an. secretoris 
H . Haven 
H . Wals 
A. M. Wagner 

COMMISSIE 
NATUURBEHOUD 

F. G . Breman , voorz1tter 
Mevr. j. T. Somberc·Hon•c. 
secretore.sse 
lr . j. A, H. j. G . Baron van O ldeneel 
tot Old enzeel 
lr. A . Coops 
Drs. J, P. Doeu 
]. Gerriuen 
Dr. D . H1llenius 
Dr . E. F. j>Cobi 
jac. Kleiboer 
E. Mos 
j . P. v1n Oostrom 
Drs. j. B. Pie ters 
Drs. W, G, F. Schroevers 
H. J, van Slooten 
P. j. Stolt man 
J. W. W und ermk 
Drs. R. A . Zeecers 
] . ]. Zweeres 
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VASTE KEURINGS
COM MI SSIE 

lr. J, v;an Doesburc. voorz1tter 
). Bakker. fe onder-voorzuter 
). F. Ch. Due. 2e onder-voorzuter 
W . D. Maarse, Je onder-voorzitter 
P. J. H. N . Ad oils. secretons 
C. P Tochelnr. 2e secretoris 
J. C. M. Wusen;lilr, penningmeester 
H. A. G. De Ia Mar 
). R. Stuurm•n 
C. Verboom 
H. ). Grootendorst 

JURY PRI) SV RAAG 
., VASTE- PLA NTE N BORDERS " 
IN DE CO LLE C TIEVE 
BOOMKWEKERIJ-1 NZENDI NG 
OP DE FLORIADE 
AMSTERDAM 1971 

J. J. Schipper, voorzicter 
). M. Oldenhof, secretons 
C. Verboom 
E. Mos 
A. P. von Ecmond 
) . ). Abspoel 
D. C. Abbonc 

IDENTIFICATIE- EN 
NOMENCLATUUR 

lr. F. Schneu:fer, voorzitter 
). Bakker, secretom 
B. ). Bruonsma 
J. A. J•nse 
H. ). van der l>ar 
Th. Hooc 
H. Q . Varok>mp 

COMMIS S IE TECHNISCHE 
VOORBEREIDING EN 
UITVOERING 

E. Mos, voorzitter 
S. Ordeman, secretoris 
P. R. van Ooldon 
) . Gompolman 
G. ). M. Hendroks 
R. J. Hofsteo 
A. Hoekstra 
K. W . v. d. Knoop 
). Musen 
J. P. van Oostrom 
T. v. d . Paardt 
G. I. v, d . Ploec 
P. H. v . d . Seys 
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W . E. van Tulder 
C. Prins 
P. Vermey 

COMMISSIE VERKEERS
MAATREGELEN TI)DEN S 
FLORIADE 

W . A. Bernd sen, voorz•uer 
C. Breure, secretorts 
0 . ) . D. Beijk 
R. Marsman 
E. Mos 
L. Noenhuis 
E. A. Moolenurs 
). P. van Oostrom 
P. S. J. P>ulen 
G. B. Renses 
W . E. van Tulder 

CO MMISS IE WERV ING 

0 . Otten, voorz1tter 
A . H. Stoppelenburg, wnd. secretor~ 

Mr. H. Boekel 
W . C. Maarse 
Drs. H. ). Knottebelt 
Pl.v.v., P. J. J. van Be lle 
Drs. L. Parlevliet 
F. S. ). Paulen 
Drs. C . H. L. Smits 
lr. C. v. d . Vos 

CO MMISSIE PUBLICITEI T E~ 
PUBLIC RELATIONS 

D. Otten, voorz•uer 
A. H. Stoppelenburc, secretom 
E. Alderse Baes 
). Bokma 
). Th. Bos 
H. G. Kerstinc 
A. F. Luljke n 
). Masten brook 
W . van Ophuojsen 
F. S. ). Paul en 
N . J. M. de Rooy 
Ora. M. G. Schenk 
On. C. H. L. Smits 
)oh. Schoonmaker 
p.l.v. 
Joh. Buursink 

COMMISSIE VAKPERS 

T. Lodowl)k, voorzlcter 
A . H. Stoppelenburc. wnd. secretom 
lr. )oh. Bos 

J. P. H e 
J. Ko• 
H. M ders 
lr. P ntenberc 
J. H mens 
Drs 1 ). Schouten 
J. van h r Veen 

CO l" M ISS IE ALGEMENE 
CO T ACTEN 

J. A. Bercvelt, voorzicter 
lr ). n Beek 
lr I' le Gier 
).Jon rna 
J. W Mol Ieman 
R. ~~ rsman 
Mtl Or A. Post 
lnr Prins 
D. I van Willicen 

C N TACT-COMMISSIE MET 
G AEE NTEBESTUUR, 
G ' 1EEN TELI)KE DIENSTEN 
H B EDRI)VE N 

J, W Be revolt , voorzitter 
Mr L ). A. van Dannie 
Mr W. S. C. Oel)l 
Mr I J. Ml)ksenur 
I M s<enbroek 

C NTACTC OMMISSIE VAN 
0 1 NE DERLANDSE 
T UI NBOUWRAAD 

H. I Hylkema, voorzitt<r 
lr. Groot, secretoris 
Mo I W . H. H uyu 
H G. delaMar 
Mr. P P. A. Teunossen 
I B B. Tromp 
Mr R. Troost 

CONTACTCOMMISSIE 
FLO RIA DE - KEUKEN HOF 

H ). Hylkema, voorzicttr 
F Bennincen 

£:V£NEMENTEN·COMMI SIE 

K opm:ans 
bo 

Wen lur 

COMMISSIE BEZOEKERS· 
VOORLIC HTING 

t 
P # Noo danus 
C M P art 
1 H R emens 
M J W•Jstma-Mosset 
lr J W Z.UI1er 
~~ vr 0 B. da Co u-van Baktl 
M 1, M an Leeuwen·Boomkamp 
J p n Oollrom 

DAMES-CO MITE 

Me 
voo r 
Mt K Luotst·Grolzenhout 

seer resse 
Mevr A M M. Bannotr·van Nes 
Mcvr W Bcrcvtlt-Oeon 
Mevr E 0 Bons-dt Levota 
Mevr I H Baroness• van 0 dem-

La.ndtm3n 
Mevr. "1 Heineman·Perk 
Mevr M M Hy'kema·Siuos 
Mevr M Kl e-Jn·v&n lncen 
Mev I E tolkopcr-von Wei en 
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SCHENKINGE N AAN H ET El Kl 
VOOR D E FLORIA DE AM 

Er edaolle beschokbur cesteld door Horo M 
Er ro1zen beschikbur gesteld door de Gem A 
G entebenuur Aalsmeer 
G« •ttnte Alkmaar zilveren meda1lle 
G• •tentebestuur Boskoop 
Gt , ente Delft, Delfts Blauw-bord met on cro 
Ge eentebestuur Broek in Waterland 
G •eentebenuur Huenwoude 
G •tentebestuur Den Helder 
Gt 1eon<ebes<uur Lancedljk 
G eencebeuuur Rotterdam 
G een<ebestuur Rijnsburc 
G eentebenuur Rijswijk 
A mene Bank Nederland 
B r-Acrochemie N .V .. de Wethstrut 10-12 

Seek e n Heyermans N .Y., Krommo Naeuwe 
H Bendien N .V .. Thierenswec 10 , Naarden 
B menveilinc ,.Eendracht maakt Macht", Sot 
B menveolinc ,.' t Noorden", Peite rwec H . Gr 
C menveilinc ,.Utrecht en Omstre ken", \Jtr ht.! 
E nd van Bloembollenveilincen, Gedemp>e Oude 

nd van Plantenhandelaren, Wassenaar e..-. el 9 
C eco, Blaak 31, Rotterdam 
Ce 1traal Bureau van de Tuinbouwveilmaen 1n N 
C •peraueve Centrale Wesclandse Sna1bloem 
l-Ie e le rsdo jk 
C •pent•eve Ver. ,.Verenicde Bloemenve•hn 
A1 meer 
C •ex N.V. Int. Expedotoebedro1f. Weerlun 3 

Cseztk, Stommeerweg 68. Aalsmeer 
.:>rukker & Zn. N .V., Sarphatokade 12. A rT 

" Dljk & Co .. Kade 15-18, Enkhuoten 
erat 1e van de Groothandelan Bloemkweke llp. 

e Muuchappi j nn Landbouw, W•llemsk>d 
Jl t· en Groentenveilingsverenicen& ,Kwmuh 

G ldersche Maauchappij van Landbouw, Roe•mo 
G nswesselk~ntoren N .V., Centrul Su.teon, Ant 
H elu noe N .V .. Schevenmcsewec 110, Den Hu 
H ndelmoj. P. van Wo,lock, Postbus 13, Vcnlo 
1- ndelskwekerlj M. C . v. Snaveren , Hornwcg 3l 
In c noeursbureau Fehres N .V .. Kanaalwec 1. Hee 
k. •mer v~n Koophandel en Fabncken voor Haar len 
H u lem 
K mer v~n Koophandel en Fabrieken voor R 1nlan 
K mer van Koophandel en Fabroeken voor W •-f 
(; ><e Oost H , Hoorn 
Ka holu~ke Nederlandse Boeren- en TU&ndt. bon 
Kl 1 z•lveren en bronzen lecpcnnen& 
Kononklo1k N ederlands Landbouw Co mot Pro lS M 
Kononklo1ke Zndteelt en Z udhandcl Sluos & 
l ndbouwkundog Bu reau de r Ned. Suknofno 
D n Hur 
l D Maarse & Z n .. Oostconderwec ~B9 Aalsmee 
N at Coop, Raad voor Land· en T uenbouw. G ro nl 
NCR Nederland N .V., Buitenvelderuelnn 3 Ams 
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Nederlandse Boomkwekers Federatie, Rumwe& 26, Den Hu1 
Nederlandse Chrostelljke Boeren· en Tu1ndersbond, Sweelmckscrut 30, Hue 
Nederlandse Dendrolo&IIChe Veren'''"'· PIUslun 173, E1ndhoven 
Nederlandse Frulttelers Or&aniSatle, Sch1efbunscraat 29, Den Hu& 
Nederlandse Glad1olus Veron'''"'· D1vonalun ~3 . H1lle&om 
Nederl;andse Luhyrusveren•cmc, Flons Heermalenstrut 8bis, Utrecht 
Nederlandse Veren'''"' voor de Teelt van en de Handel m TUinbouwndt I T. Z.) 
)an van Nassaustrut 109, Den Hu& 
Plantex Coop. Exp. bedrljf U.A., Barendstrut 3, Boskoop 
Smlt's·Bates N.V., Le1dseple1n 1·3, Amsterdam 
Stichtinc Amstelflora en1ce kunstvoorwerpen 
Suchun, Beurshol, A. P. van Neslaan 1, Boskoop 
Uit&evers Mlj. C. M11set N,V., Postbus ~. Doetinchem 
U1t1evers Mlj . .,The Reader 's Di&est" N .V., Assumburc 73-75, Amsterdan 
Wallich & Matthes, N , Z . Voorbur&WII 326-328, Amsterd>m 
Wolf Ger~te GmbH Verkoopkantoor Nederland, Lorent:r.straat 13, Edo 
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U,t,ove N .V. DrukkeriJ Bhkman & Sartorou A • 1 




	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00055
	00056
	00057

