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Samenvatting 

 
Inleiding 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van een voormeting en tussenmeting onder inwoners van 
de gemeente Venlo over de Floriade. De Floriade wordt gehouden van april tot oktober 2012. Het 
doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop inwoners van de gemeente 
Venlo aankijken tegen het organiseren van de Floriade binnen de eigen gemeentegrenzen. Het 
onderzoek heeft niet tot doel de Floriade zelf te beoordelen; dat is geen taak van de gemeente.  
 
De doelgroep van het onderzoek zijn de inwoners vanaf 18 jaar. De vragenlijsten zijn afgenomen bij 
steekproeven uit het digitaal Gemeentepanel Venlo. De voormeting heeft in februari plaats-
gevonden; hieraan hebben 371 mensen deelgenomen. De tussenmeting is in juni uitgevoerd; 
daaraan namen 400 (andere) inwoners deel. Voor dit onderzoek staat nog een nameting gepland, die 
ruim na afloop van de Floriade zal plaatsvinden, naar verwachting in februari 2013. 
 
Kennis en interesse 
Het is vrijwel geen inwoner van de gemeente Venlo ontgaan dat er een Floriade wordt gehouden; 
althans zo kunnen we opmaken uit de hoge percentages ondervraagden die bekend zijn met de 
Floriade. In februari wist al ongeveer twee derde van de ondervraagden de juiste maanden te 
noemen waarin de Floriade zou starten en eindigen. In juni is de kennis verder toegenomen.  
 
Ten aanzien van het opdrachtgeverschap van de Floriade, is de kennis minder groot. De meeste 
ondervraagden (53% in februari en 55% in juni) wisten dat de verenigde Nederlandse tuinbouw-
organisaties opdrachtgever zijn van de Floriade. De gemeente Venlo werd al wat minder vaak 
genoemd (43% en 42%) en relatief weinig ondervraagden wisten dat ook andere gemeenten in de 
regio mede-opdrachtgever zijn (29% en 24%). De organisatie die het vaakst ten onrechte werd 
genoemd als opdrachtgever is de provincie Limburg: vooral degenen die de Floriade hebben bezocht 
menen vaak (35%) dat de provincie (mede-)opdrachtgever van de Floriade is.          
 
De interesse in de Floriade is groot te noemen: ongeveer drie kwart van de ondervraagden noemt 
zichzelf redelijk of heel erg geïnteresseerd (in de voormeting iets minder dan drie kwart en in de 
nameting iets meer). De Floriade is een frequenter gespreksonderwerp geworden: in februari had 
ruim een derde meerdere keren (of zelfs vaak) met anderen over de Floriade gesproken; in juni gold 
dit voor twee derde van de ondervraagden.   
 
Bezoek en bezoekintentie 
Bijna de helft van de ondervraagden wist in februari zeker dat zij de Floriade zouden bezoeken (48%) 
en 21% meende dat waarschijnlijk te gaan doen. In juni heeft 43% de Floriade al bezocht. Maar liefst 
70% van deze bezoekers zeggen zeker te weten nogmaals naar de Floriade te gaan. Van de niet-
bezoekers zegt bijna de helft zeker te gaan (45%).      
 
Hierbij moet worden bedacht dat ouderen sterker zijn vertegenwoordigd in het onderzoekspanel en 
het zijn juist de ouderen op wie de Floriade een grote aantrekkingskracht heeft: 63% van de zestigers 
in de tussenmeting heeft de Floriade al bezocht. Ook onder vijftigers en 70-plussers in het onderzoek 
is het bezoek hoog (beide 46%). In de groepen tot 40 jaar heeft minder dan een kwart van de 
ondervraagden de Floriade bezocht en onder de veertigers is dat ongeveer een derde (35%).     
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Uit de bevinding dat zoveel mensen die de Floriade hebben bezocht van plan zijn nog een keer te 
gaan, blijkt al dat de waardering hoog moet zijn. Ongeveer negen op de tien bezoekers geven aan dat 
de Floriade aan de verwachtingen voldeed. Het gemiddelde rapportcijfer voor de Floriade was een 
7,7; een ‘8’ was het meest gegeven cijfer. Slechts 5 van de 166 ondervraagde bezoekers gaf een 
onvoldoende. 
 
Houding 
Over het geheel genomen staan veel ondervraagden er positief tegenover dat de Floriade in Venlo 
wordt gehouden. In februari was 60% (overwegend) positief (waarvan 22% heel positief), in juni is dit 
gestegen tot 71% (waarvan 27% heel positief). Bezoekers staan (uiteraard) positiever tegenover de 
Floriade dan niet-bezoekers.    
 
Verreweg de meest genoemde voordelen (genoemd door ongeveer vier op de vijf ondervraagden) 
van de Floriade zijn: werkgelegenheid tijdens de Floriade en positieve publiciteit voor de regio.  
Voordelen die opvallend weinig worden onderschreven zijn: blijvende werkgelegenheid na de 
Floriade, winst bij meevallende bezoekersaantallen, en investeringen van het Rijk en de provincie 
door toedoen van de Floriade. Het enige nadeel dat echt vaak aan de Floriade wordt verbonden, is 
dat de Floriade financieel verlies gaat opleveren als de bezoekersaantallen achter blijven bij de 
verwachtingen.  Dit wordt door vier op de vijf ondervraagden genoemd, zowel in februari als in juni. 
Verder valt op dat sommige nadelen die bij de voormeting nog door substantiële aantallen werden 
gevreesd zoals verkeer- en parkeeroverlast, bij de tussenmeting in juni nauwelijks nog worden 
genoemd.    
 
De voorzichtigheid, pessimisme of scepsis ten aanzien van de financiële gevolgen van de Floriade, 
wordt ook zichtbaar bij een aantal stellingen waarover de respondenten naar hun mening zijn 
gevraagd. Zo zijn meer ondervraagden het eens dan oneens met de stelling dat ‘de gemeente het 
geld beter kan besteden aan zaken waar inwoners direct voordeel van hebben dan aan de Floriade’. 
Slechts een kwart meent dat de investering in de Floriade zichzelf vanzelf terug zal verdienen. Slechts 
één op de vijf ondervraagden meent dat het bezoekersaantal het streefgetal van 1,6 miljoen zal 
overschrijden. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt dat de gemeente te hoge 
verwachtingen heeft van de opbrengsten van de Floriade.  
 
Toch denkt maar 22% dat de Floriade een financiële strop wordt en zijn er nog altijd meer mensen 
het oneens dan eens met de stelling dat ‘de gemeente moet stoppen met geld te steken in grote 
evenementen als de Floriade’. Ongeveer de helft is het ermee eens dat de Floriade heeft gezorgd 
voor geldstromen naar de regio vanuit het Rijk en de provincie.  Twee derde in de voormeting en 
bijna drie kwart in de tussenmeting vindt dat de Floriade goed is voor het bedrijfsleven en de 
werkgelegenheid in de regio.   
 
Conclusie 
Na twee van de drie metingen onder inwoners van de gemeente Venlo over het organiseren van de 
Floriade, kunnen de volgende globale conclusies worden getrokken: 

- de kennis en belangstelling voor de Floriade is groot; 
- een groot aantal panelleden heeft de Floriade al bezocht; 
- het bezoek is vooral hoog onder mensen vanaf 50 jaar en in het bijzonder zestigers;  
- de meeste bezoekers hebben een hoge waardering voor de Floriade; 
- volgens de ondervraagden zijn de tijdelijke werkgelegenheid tijdens de Floriade en de 

positieve publiciteit voor de regio de belangrijkste voordelen; 
- maar zit het grote gevaar in de financiële risico’s van de Floriade voor de (inwoners van de) 

gemeente.  
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1 Inleiding 

 
Aanleiding en doel van het onderzoek  
Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 wordt in de gemeente Venlo de Floriade gehouden. De 
Floriade is een Wereld Tuinbouw Tentoonstelling die één keer in de 10 jaar in Nederland wordt 
georganiseerd. Meer dan 100 nationale en internationale deelnemers laten zien wat de invloed is van 
de tuinbouw op de kwaliteit van het dagelijks leven. Opdrachtgevers van de Floriade 2012 zijn de 
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), een samenwerkingsverband van Nederlandse tuinbouw-
organisaties; en de Regio Venlo, een samenwerkingsverband tussen de Noord-Limburgse gemeenten 
Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Peel en Maas. 
 
Zeker in tijden van economische recessie en overheidsbezuinigingen kan worden verwacht dat niet 
alle burgers er begrip voor hebben dat een dergelijk grootschalig evenement binnen hun eigen 
gemeentegrenzen wordt georganiseerd. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in 
de wijze waarop inwoners van de gemeente Venlo aankijken tegen het besluit om de Floriade 2012 in 
Venlo te houden. Het gaat daarbij niet zozeer om hun mening over het evenement zelf, maar over de 
voordelen en nadelen van de Floriade voor de gewone inwoner en de gemeente Venlo. Wat levert de 
Floriade op voor de inwoners en weegt dat op tegen de (gepercipieerde) kosten?  
 
Onderzoeksmethode  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Gemeentepanel Venlo. Dit internetpanel van 
inwoners van de gemeente Venlo is in 2010 opgezet om snelle peilingen onder Venlose burgers 
mogelijk te maken. Ten tijde van de voormeting van dit onderzoek bevatte het panel bijna 1.200 
leden van 18 jaar en ouder. Gelet op de verwachte aanwas van het panel in de loop van 2012, was 
het mogelijk om drie metingen te verrichten onder drie verschillende groepen met een dusdanige 
omvang dat betrouwbare resultaten kunnen worden verkregen. Het voordeel van afzonderlijke 
onderzoeksgroepen is dat de ondervraagden niet zijn beïnvloed door een eerdere onderzoeks-
vragenlijst over hetzelfde onderwerp.  
 
Voor de voormeting is een ‘random’ steekproef van 700 panelleden vanaf 18 jaar getrokken. Hiervan 
hebben in februari 371 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. De respons bedroeg derhalve 
53%. Vanwege deze ietwat tegenvallende respons zijn voor de tussenmeting 750 mensen 
uitgenodigd. Degenen die de vragenlijst van de voormeting hebben gekregen zijn daarbij uitgesloten. 
Precies 400 van de 750 uitgenodigden hebben de vragenlijst in juni volledig ingevuld; opnieuw een 
respons van 53%. De nameting staat gepland voor februari 2013, één jaar na de voormeting. 
 
De reikwijdte van de uitkomsten 
Bij de interpretatie van de uitkomsten moet met twee zaken rekening worden houden: de 
representativiteit van de uitkomsten en de betrouwbaarheid. Representativiteit betreft de vraag in 
hoeverre de deelnemers aan het onderzoek een goede afspiegeling vormen van de inwoners van 
Venlo. Zijn alle relevante subgroepen voldoende vertegenwoordigd in het panel? En zo nee, hoe erg 
is dat?  
 
Allereerst moet worden opgemerkt dat alleen mensen lid zijn van het Gemeentepanel die actief zijn 
op internet. Dat is voor het doel van dit onderzoek geen bezwaar. Ten tweede moeten we ons ervan 
bewust zijn dat mensen die deelnemen aan een onderzoekspanel van de gemeente (zonder 
vergoeding) gemiddeld genomen een grotere betrokkenheid hebben bij het wel en wee van de 
gemeente. Zij hebben door de bank genomen een sterkere maatschappelijke belangstelling en zijn 
wat sterker gericht op de lokale omgeving. Alles bij elkaar, vinden we binnen het gemeentepanel een 
oververtegenwoordiging van mannen, van inwoners in de leeftijdsgroepen van 35 t/m 64 jaar en van 
hoger opgeleiden; en een ondervertegenwoordiging van vrouwen, van inwoners jonger dan 25 en 
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van 75+, en van mensen met een lagere opleiding. Voor een onderwerp als de houding ten aanzien 
van de Floriade, is dit wel een belangrijk aandachtspunt: te verwachten is dat leden van het 
Gemeentepanel gemiddeld genomen beter geïnformeerd zijn ten aanzien van de Floriade en 
daardoor wellicht een meer uitgesproken mening hebben dan gemiddeld in de gemeente Venlo. Ook 
vermoeden we dat een groter percentage van de panelleden de Floriade heeft bezocht of zal 
bezoeken dan gemiddeld onder Venlonaren het geval is.      
 
Waar het bij representativiteit van de onderzoeksgroep gaat om structurele afwijkingen van de 
onderzoeksgroep met de doelgroep, heeft de betrouwbaarheid van onderzoeksuitkomsten te maken 
met toevallige afwijkingen. Is het aantal ondervraagde mensen groot genoeg om er van uit te kunnen 
gaan dat de gevonden uitkomsten niet op toeval berusten? De betrouwbaarheid van onderzoeks-
resultaten wordt doorgaans uitgedrukt in betrouwbaarheidsmarges met significantieniveaus. 
Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen hieraan in deze rapportage geen expliciete aandacht 
te geven. In grote lijnen zullen verschillen tussen onderzoeksgroepen (hetzij van de voormeting ten 
opzichte van de tussenmeting, hetzij bezoekers van de Floriade ten opzichte van niet-bezoekers) 
alleen worden gerapporteerd als deze dermate substantieel zijn dat ze niet alleen statistisch 
significant zullen zijn, maar ook zeggingskracht hebben.    
 
Opbouw van dit verslag 
Hierna volgen drie hoofdstukken. In hoofdstuk 2 worden eerst de uitkomsten van enkele basale 
kennisvragen gerapporteerd. Ook gaat het in dit hoofdstuk om de interesse voor de Floriade, de 
intentie om het evenement te bezoeken en het feitelijke bezoek. In hoofdstuk 3 wordt kort verslag 
gedaan van de uitkomsten van enkele waarderingsvragen die alleen zijn gesteld aan de bezoekers 
van de Floriade. De kern van het onderzoek wordt gerapporteerd in hoofdstuk 4. Wat vinden de 
ondervraagden ervan dat de Floriade hier in Venlo wordt gehouden? Welke voordelen en nadelen 
zien zij? En vinden zij het financieel verantwoord? 
 
De uitkomsten zijn zoveel mogelijk grafisch gerapporteerd. Daarbij worden meestal onderscheid 
gemaakt tussen groepen ondervraagden: de uitkomsten van de voormeting (februari 2012) worden 
vergeleken met die van de tussenmeting (juni 2012); in dezelfde figuur wordt vaak de groep 
bezoekers in de tussenmeting nog vergeleken met de niet-bezoekers in dezelfde meting.   
 
De vragenlijst bevatte enkele open vragen. In de twee bijlagen worden de antwoorden hierop 
volledig weergegeven.     
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2 Kennis en interesse 

 
Bij de voormeting in februari was de Floriade al heel goed bekend onder de respondenten: niemand 
zei nog nooit van de Floriade gehoord te hebben. Het percentage ondervraagden dat volledig bekend 
is met de Floriade is gestegen van 92% in februari naar 99% in juni. De grote bekendheid geldt ook 
voor de niet-bezoekers. 
 
Figuur 2.1 

 
 
 
Daarnaast is getracht om met enkele algemene vragen de kennis van de inwoners over de Floriade te 
toetsen. In de voormeting is gevraagd wanneer de Floriade zou beginnen. Bijna negen op de tien 
ondervraagden (89%) wisten in februari in dat de Floriade in april zou beginnen. Acht procent zei het 
niet te weten en slechts enkelingen (3%) noemden een verkeerde maand. 
 
In beide metingen zijn vragen gesteld over de maand waarin de Floriade eindigt en een vraag naar de 
opdrachtgevers van de Floriade. Bij de voormeting wist al twee derde van de ondervraagden de 
juiste maand te noemen waarin de Floriade zou aflopen. In de nameting is dat bijna negen op de tien 
ondervraagden; onder de bezoekers zelfs 95%.     
 
De juiste antwoorden op de vraag naar de opdrachtgevers van de Floriade waren de verenigde 
Nederlandse tuinbouworganisaties en de regiogemeenten (hier uitgesplitst in de gemeente Venlo en 
andere gemeenten in de regio). De kennis over de opdrachtgevers is niet toegenomen sinds februari. 
Wel is te zien dat de ondervraagden die de Floriade al hebben bezocht vaker de juiste antwoorden 
gaven. 
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Figuur 2.2 

 
 
 Figuur 2.3 
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Vrij veel mensen menen dat de provincie Limburg een van de opdrachtgevers is van de Floriade. Wat 
opvalt is dat bezoekers van de Floriade vaker menen dat de provincie Limburg en het bedrijfsleven in 
de regio opdrachtgevers zijn van de Floriade dan niet-bezoekers.   
 
Figuur 2.4 
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De belangstelling voor de Floriade is tamelijk groot te noemen. Tussen februari en juni is er een 
kleine verschuiving te zien van het aantal matig geïnteresseerden naar het aantal mensen die redelijk 
geïnteresseerd zeiden te zijn. De omvang van de ‘harde kernen’, mensen die heel sterk of juist 
helemaal geen belangstelling hebben voor de Floriade, zijn gelijk gebleven. Uiteraard is de interesse 
onder inwoners die de Floriade hebben bezocht groter dan onder degenen die dat (nog) niet hebben 
gedaan.   
 
Figuur 2.5 

 
 
 
Sinds februari is de Floriade een frequenter gespreksonderwerp geworden. Ongeveer twee derde 
van de ondervraagden in juni zegt vaak of meerdere keren met anderen te hebben gesproken over 
de Floriade. Bij degenen die de Floriade al hebben bezocht ligt dat nog wat hoger.     
 
Figuur 2.6 
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Bij de voormeting in februari gaf 48% van de ondervraagden aan de Floriade zeker te gaan bezoeken, 
Na drie maanden heeft 43% van de mensen in de tussenmeting dat al gedaan. Opvallend is dat zeven 
op de tien ondervraagden die de Floriade al bezocht hebben, zeker van plan zijn nog een keer te 
gaan. Onder degenen die het evenement tot op heden niet hebben bezocht, zijn er vrij veel mensen 
die verwachten dat alsnog te gaan doen.      
 
Figuur 2.7 

 
 
 
In totaal hebben 166 ondervraagden in juni de Floriade bezocht. Bezien is in hoeverre deze groep op 
sociaaldemografische kenmerken verschilt van de groep niet-bezoekers.  
 
De Floriade is duidelijk aantrekkelijker voor ouderen in het Gemeentepanel dan voor jongeren: van 
de zestigers onder de respondenten heeft 63% de Floriade al bezocht en ook onder vijftigers en 70-
plussers zijn vrij veel mensen naar de Floriade geweest (beide 46%). In de jongere groepen (tot 30 en 
40 jaar) geldt dat voor minder dan een kwart van de ondervraagden.  
 
Er lijkt een verschil te zijn naar geslacht: 39% van de ondervraagden mannen en 46% van de 
ondervraagden vrouwen hebben de Floriade bezocht, maar dit verschil is niet statistisch significant. 
Dit wil zeggen: er kan niet met tenminste 95% zekerheid worden gesteld dat in werkelijkheid 
vrouwen de Floriade meer bezoeken dan mannen. Ook naar stadsdeel is er op het oog een verschil: 
terwijl in de andere stadsdelen 45% of 46% van de ondervraagden bij de tussenmeting de Floriade 
heeft bezocht, is dat in Tegelen en Belfeld 32%. Ook dit verschil is echter niet statistisch significant. 
Overigens is het heel goed mogelijk dat beide verschillen (naar geslacht en naar stadsdeel) in 
werkelijkheid wel bestaan, maar alleen door het beperkte aantal van 166 bezoekers de 
significantietoets niet doorstaan.  
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Figuur 2.8 

 
 
 
Figuur 2.9 

 
 
 



15 
 

Figuur 2.10 
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3 Oordeel van bezoekers 

 
Deze peilingen hebben niet tot doel de Floriade inhoudelijk te evalueren, maar het zou vreemd zijn 
om in een vragenlijst over de Floriade, degenen die het evenement  hebben bezocht niet te vragen 
wat ze ervan vonden. In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de drie vragen die aan hen zijn 
gesteld gerapporteerd. 
 
De overgrote meerderheid (91%) van de bezoekers onder de respondenten was niet teleurgesteld: 
de Floriade voldeed aan hun verwachtingen. Gemiddeld gaven zijn een 7,7 als rapportcijfer aan de 
Floriade. Verreweg het meest gegeven cijfer was een ‘8’. De meeste mensen die de Floriade vonden 
tegenvallen, gaven toch nog een ‘6’.   
 
 
Figuur 3.1 

 
 
 
Figuur 3.2 
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De derde vraag over de waardering van de Floriade, was een mogelijkheid om zelf (kort) te 
beschrijven wat zij goed of slecht vonden aan de Floriade. De meest genoemde positieve 
opmerkingen betroffen: 
 

 Goed georganiseerd; 
 Goede sfeer; 
 Mooi aangelegd; 
 Vriendelijk personeel. 

 
Negatieve punten die vaak werden genoemd zijn:  

 Kwaliteit van eten en drinken (koffie in plastic bekertjes); 
 Te hoge prijzen van eten en drinken; 
 Te lange wachtrijen bij horeca-plekken; 
 De landenpaviljoens (te commercieel, te weinig deskundig personeel); 
 Grote afstanden, veel lopen;  
 Te weinig bloei; 
 Prijzen entreekaarten. 

 
In bijlage 1 zijn de volledige antwoorden op deze vraag opgenomen.   
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4 Houding ten aanzien van de Floriade 

 
Twaalf mogelijke voordelen van het organiseren van de Floriade zijn aan de respondenten 
voorgelegd met de vraag welke daarvan zich zeker zullen voordoen. In figuur 4.1 staan de 
percentages ondervraagden afgebeeld die de voordelen in februari respectievelijk juni noemden.     
 
Er zijn geen grote verschuivingen te zien tussen februari en juni: verreweg de meest genoemde 
voordelen zijn de werkgelegenheid tijdens de Floriade en de positieve publiciteit voor de regio Venlo.    
 
Figuur 4.1 
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Figuur 4.2 geeft dezelfde voordelen nog eens, maar nu alleen voor de meting in juni, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen degenen die de Floriade al hebben bezocht en degenen die dat (nog) 
niet hebben gedaan. De grootste verschillen tussen beide groepen is dat bezoekers veel vaker de 
ontwikkeling van Greenpark, de stimulans voor duurzame ontwikkeling en de positieve publiciteit als 
voordelen benoemen dan niet-bezoekers.     
 
Figuur 4.2 
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Een soortgelijke vraag is gesteld voor wat betreft  de mogelijke nadelen van de Floriade. Opvallende 
verschillen tussen de metingen in februari en juni betreffen de verwachte verkeer- en parkeer-
overlast. Deze nadelen worden in juni veel minder vaak genoemd dan vier maanden eerder.  
Blijkbaar is het daarmee in de praktijk heel erg meegevallen. Verreweg het meest genoemd in beide 
metingen is het risico dat de Floriade verlies gaat opleveren als de bezoekersaantallen tegenvallen.  
 
Figuur 4.3 
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Figuur 4.4 laat de verschillen zien tussen de bezoekers en niet-bezoekers van de Floriade. Het enige 
substantiële verschil tussen beide groepen is dat de niet-bezoekers vaker aangeven dat de Floriade 
maar geldverspilling is. Bezoekers zeggen iets vaker geen nadelen te zien. 
      
Figuur 4.4 

 
 
 
 
 



22 
 

De centrale vraag in het onderzoek is wat de panelleden ervan vinden, alle mogelijke voor- en 
nadelen tegen elkaar afgewogen, dat de Floriade binnen onze gemeentegrenzen wordt 
georganiseerd. In februari was een meerderheid hierover (overwegend) positief. In juni is die 
positieve houding verder verbeterd (van 60% naar 71%). Deze verbetering is toe te schrijven aan de 
groep bezoekers van de Floriade. De groep  die de Floriade niet heeft bezocht, heeft een houding die 
vergelijkbaar is met de gehele groep ondervraagden bij de voormeting in februari.      
 
Figuur 4.5 

 
 
 
Een andere manier om de houding van mensen ten aanzien van de Floriade te meten is door hen een 
aantal stellingen voor te leggen waarop men kan reageren. De volgende acht figuren laten zien hoe 
de verschillende onderzoeksgroepen op deze stellingen hebben gereageerd. Men had hierbij ook de 
mogelijkheid aan te geven dat zij er geen mening over hadden. Deze antwoorden zijn in de figuren 
buiten beschouwing gelaten.   
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In februari waren er iets meer ondervraagden die vonden dat de gemeente beter geld kan steken in 
andere zaken dan de Floriade dan respondenten die het daar niet mee eens waren. In juni is dat 
omgedraaid. Toch is nog steeds bijna een derde van de ondervraagden het daarmee eens. Het 
verschil tussen de bezoekers en niet-bezoekers is bij deze stelling, zoals verwacht kon worden, zeer 
groot. 
 
Figuur 4.6 

 
 
 
Zowel bij de voormeting in februari als bij de tussenmeting in juni, zijn mensen tamelijk sceptisch 
over het vermogen om de kosten van de Floriade ‘vanzelf’ terug te verdienen. In juni zijn de 
bezoekers van de Floriade hierover iets positiever: onder hen zijn meer mensen het met de stelling 
eens dan oneens.      
 
Figuur 4.7 
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Het aantal ondervraagden dat het oneens is met de stelling dat de gemeente moet stoppen geld te 
steken in grote evenementen zoals de Floriade, overtreft het aantal dat er daar wel mee eens is. 
Tussen februari en juni heeft er nauwelijks een verschuiving van deze opvattingen plaatsgevonden. 
Onder de bezoekers van de Floriade is de groep die het met deze uitspraak eens is, kleiner (20%) dan 
onder niet bezoekers.  
 
Figuur 4.8 

 
 
 
Tussen februari en juni is er weinig veranderd in de mate waarin ondervraagde inwoners menen dat 
de Floriade uitdraait op een financiële strop. Deze extreme uitspraak wordt door ruim één op de vijf 
onderschreven en door ongeveer een derde tegengesproken. De bezoekers zijn in juni duidelijk 
minder negatief dan de niet-bezoekers.  
   
Figuur 4.9 
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De helft van de ondervraagden was het in februari eens met de stelling dat het organiseren van de  
Floriade heeft gezorgd voor geldstromen van de Rijksoverheid en provincie naar de regio Venlo. In 
juni is dit niet wezenlijk gewijzigd. In juni is er ook weer een duidelijk verschil te zien tussen 
bezoekers en niet-bezoekers. 
 
Figuur 4.10 

 
 
 
Dat de Floriade goed is voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de regio, daar zijn de meeste 
ondervraagden het wel over eens; onder bezoekers, meer dan vier op de vijf ondervraagden.  
  
Figuur 4.11 
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De ondervraagden zijn niet erg optimistisch als het gaat om de bezoekersaantallen van de Floriade. 
Dit is tussen februari en juni niet gewijzigd. De bezoekers zijn in juni wel positiever dan de niet-
bezoekers, maar ook onder hen is slechts één op de drie van mening dat het streven van 1,6 miljoen 
bezoekers gehaald zal worden. Hierbij moet worden vermeld dat de projectorganisatie ten tijde van 
de tussenmeting nog geen uitspraken wilde doen over de bezoekersaantallen tot dan toe. 
 
Figuur 4.12 

 
 
 
Ongeveer de helft van de ondervraagden is, zowel bij de voor- als bij de tussenmeting, van mening 
dat de gemeente te veel verwacht van de opbrengsten van de Floriade. In juni heeft deze opvatting 
aan kracht verloren onder degenen die de Floriade hebben bezocht. Toch zijn er meer bezoekers die 
het met deze uitspraak eens dan oneens zijn.    
 
Figuur 4.13 
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Bijlage 1: Antwoorden op de vraag ‘Wat vond u goed of slecht aan de Floriade’ 

 
Aan degenen die de Floriade hebben bezocht is de mogelijkheid gegeven om door middel van een 
open antwoord aan te geven wat zij goed of slecht vonden. Deze vraag was niet verplicht. De 
antwoorden zijn hier gesorteerd in drie hoofdcategorieën: (overwegend) positieve reacties, 
gemengde reacties, en (overwegend) negatieve reacties. Omwille van de leesbaarheid zijn sommige 
teksten taalkundig gecorrigeerd. 

 

Positieve reacties: 
 
 De veelzijdigheid is goed. 
 Goed. 
 Mooi vormgegeven 
 Goed bijna alles. 
 Ik vond het in zijn algemeen een mooi plaatje waar de gemeente Venlo trots op mag zijn. 
 Fietsroute met Floriade fiets van Arcen naar Floriade zeer goed; entree ruim; goede indeling 

en spreiding. 
 Diversiteit is positief te noemen. Floriade straalt een gezellige sfeer uit. Er is veel te zien en te 

ontdekken. Ook voor kinderen. 
 Alles. 
 Prachtige uitstraling, supervriendelijk personeel. 
 Geweldig mooi aangelegd. 
 Overtrof al mijn verwachtingen, groots!! 
 Veelzijdig, afwisselend, bij ieder bezoek anders. 
 Ik heb nog niet alles gezien. 
 Goed, vriendelijk personeel. 
 Mooi, overzichtelijk. 
 Mooie en goede tentoonstelling. 
 Kan er niets slechts over zeggen, boeiend, goede organisatie. 
 Geweldig toegankelijk en verzorgd voor rolstoelgangers en ruim opgezet. 
 Heb nog niet alles gezien, ga nog 1 keer terug. 
 Villa flora prachtig mooi om te wandelen. 
 Een geweldig geheel; fascinerend; indrukwekkend. 
 Ik vond de organisatie van het geheel bijna perfect. 
 Erg mooi aangelegd, goed geregeld allemaal, leuk dagje uit. 
 Prima organisatie en goede/leuke content. 
 De vele activiteiten vind ik goed. 
 Geweldig is de gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel. 
 Geweldige variatie aan natuur, planten, cultuur enz. 
 Afwisselend is goed. 
 Mooi aangelegd. 
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Gemengde reacties 
 
 Goed, de interactie bij diverse stands. Slecht, de klantvriendelijkheid van de restaurants, 

lange wachttijden. 
 Goed verspreid, zodat de drukte ook 'wegvalt'. 1 of 2 meer café gelegenheden. 
 Organisatie goed, miste het doel van de Floriade: bloemen en tuinbouw!!! Meer evenement 

dan tentoonstelling van het onderwerp. Horeca en parkeren duur. 
 Prachtig aangelegd, de horeca valt mij tegen. 
 Goed de afwisseling, slecht aankondiging van activiteiten op de dag dat je aanwezig bent, dit 

zou bij de ingang opgevangen kunnen worden door er een matrixbord neer te zetten. 
 Niet fijn: het vele lopen en ook wel ver lopen voordat ik binnen was. Te weinig rekening 

gehouden met oudere mensen die slechter ter been zijn. Wel bijzonder dat we van de Dela 
bloembollen mochten potten. 

 Vond het over het algemeen prima geregeld op één punt na: het is zoveel lopen en als men 
vraagt om een lift met de rondrijdende wagentjes kan dit niet. 

 Weinig prullenbakken, alles goed bereikbaar. 
 De sfeer is prima. De landenpaviljoens zijn vaak onder de maat. 
 Te duur, parkeren voor minder validen een ramp. Mooi terrein, financiële last voor gemeente 

onduidelijk. 
 Geheel is uitstekend. Het eten is slecht en de verhouding prijs-kwaliteit-kwantiteit is zeer 

slecht. 
 Teveel paviljoenen zijn gewoon winkel. 
 Infrastructuur is erg goed, geen files. Voor kinderen is er te weinig. Eten is slecht. 
 Mooi opgezet, wel vrij duur, lange wachttijden horeca. 
 Professioneel opgezet, aantrekkelijk, buitenlandse inzendingen lijken echter soort van 

toeristenwinkels en vallen tegen. 
 Goed: het moderne en innovatieve karakter, verzorgde uitstraling, gratis toiletten. Niet goed: 

de commercie (bij landenpaviljoens etc.). 
 Ben met de kinderen met de school geweest. Superleuk. Gaan zeker met het gezin terug mits 

er nog een aanbieding komt want ik vind de entreeprijs te hoog. 
 Was in het voorjaar voor het eerst, erg mooi vrolijke kleuren! Route aanduiding was wat 

onduidelijk. 
 Mooie inrichting park, dure horeca in verhouding tot aanbod en bediening. 
 In de kassen werd het snel te warm, het is ontzettend veel lopen, maar wel mooi en leuk. 
 De hele sfeer, prachtige bloemenkas, kleine details, alleen die stomme papieren bekertjes 

met koffie vind ik niet kunnen. 
 Prachtig aangelegd, complimenten. Maar slecht nagedacht over mobiliteit voor mensen die 

wat slechter ter been zijn (lange afstanden), hop on hop off service is okay maar ook te 
weinig capaciteit! Snacks, versnaperingen voor jeugd/kinderen duur. Rommelige 
communicatie m.b.t. harmonie/fanfares die dagelijks optreden, ter plaatse moet nog 
bedacht worden hoe materiaal vervoerd kan en mag worden, gebruik maken van aanhanger 
achter golfkarretje is niet altijd praktisch! 

 Villa Flora: Geweldig. De paviljoens bij allemaal veel te commercieel (winkeltjes met troep) 
en niet gerelateerd aan datgene waar de Floriade om draait. 

 Slecht vind ik de hoge prijzen voor de horeca. Lastig vind ik dat er geen duidelijke route is om 
te volgen. Verder is alles mooi en prachtig.  

 Park + activiteiten prima, Horeca matig. Alle personeel erg vriendelijk. 
 Al die buitenlandse bezoekers hebben toch op de landkaart Venlo moeten opzoeken... 
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Negatieve reacties: 
 

 Te veel winkels in paviljoens consumptieprijs en eten te duur. 
 Verkoop in paviljoens, niets met tuinbouw te maken. 
 Teveel accent op tuinbouw en niet op tuinen. 
 Heb nog niet alles gezien, maar van fiets naar ingang te ver lopen. 
 Zijn bij de testcase geweest, maar toen was alles nog niet klaar en niet open. Wij zijn toen 

alleen maar als testvee gebruikt om de parkeerplaats, de bus aanvoer en de kassa uit te 
proberen. Was niet zo leuk. 

 Relatie van sommige paviljoens met tuinbouw onduidelijk. 
 Als het regent geen overdekte picknickplaatsen en de restaurants hebben geen overdekte 

terrassen en puilen dus uit!! 
 Vind de paviljoens te commercieel. 
 Slecht: de verschillende landen, het waren vooral souvenirwinkeltjes. 
 Inbreng andere landen zeer beperkt. 
 Wij hadden regen en daarom waren er verschillende gelegenheden gesloten. Vond dat 

schandalig. 
 Prijs versus kwaliteit, bereikbaarheid van activiteiten en gebouwen liggen ver uit elkaar en 

zijn niet bereikbaar middels in- en uitstap-treintje. 
 Horeca veel te duur en lange wachttijden. 
 Geen bijzondere dingen te zien / doen / te grootschalig / ... 
 Slecht vind ik het aanbod in eten, en bijna 6 euro voor een broodje wel erg veel. 
 Voor mensen die slecht te been zijn is er geen goed vervoermiddel tussen de diverse 

themavelden. Hier zou een treintje of iets dergelijks, waar je in en uit kunt stappen, een 
uitkomst bieden. 

 Ik had me van de landenpaviljoens meer voorgesteld. 
 Paviljoenen. Alla Jemen waar alleen snuisterijen worden verkocht vind ik niet met land- en 

tuinbouw en tuinen te maken en niks innovatiefs aan. 
 Op 30 april stonden veel uitgebloeide bloemen, vooral bij de landenpaviljoens. Hier vond ik 

ook de verkoopdruk te groot. 
 Slecht, geen koffie in kopjes maar allemaal in bekers. 
 De landenpaviljoens vaak te veel soort van bazaar. 
 Duur parkeren. 
 Saai, alleen interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in tuinbouw. 
 Wat ik jammer vond was dat er reclame gemaakt werd voor koffie en Limburgse vlaai en dat 

ik bij het bezoek met 8 vriendinnen kon kiezen uit 2 vlaaien, die helaas niet de Limburgse 
kwaliteit hadden. 

 Prijzen verteer en het weer. 
 Slecht: te weinig zitjes en schaduw en te weinig drinkmogelijkheden. 
 Nog weinig bloeiende planten. 
 Veel lopen en weinig zien. Paviljoens bemand met ondeskundig personeel. Of alleen een 

beeldscherm waar je naar kon kijken. 
 Meer buitenlandse stands om leuke spullen te kopen. 
 Met een seizoenkaart moet je tóch nog extra betalen voor Floriade by night. 
 Weinig mooie beplanting, niet interessant. 
 Weinig te doen. 
 Slecht - landenpresentatie was geen presentatie maar puur verkoop artikelen. 
 Bij catering staat assortiment niet goed aangegeven, je kan je keuze pas goed maken als je de 

bestelling opgeeft. 
 Uitgifte gereserveerde rolstoel duurde 50 minuten, niet fijn voor mensen die slecht ter been 

zijn. 
 Stonden nog te weinig planten in bloei kreeg daarom te weinig info over de bloeiwijzen. 
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 Te weinig bloemen in mei. 
 Niet overal veilig lopen, zeker voor oudere mensen. 
 Minder goed vond ik op plaatsen de verwijzing naar bepaalde plaatsen. 
 Teveel souvenir verkoop en lege gebouwen. 
 Catering eenzijdig d.w.z. verbod op consumpties van andere landen. 
 Te veel souvenirs bij sommige landen. 
 Catering. 
 Te verbeteren horeca: meer koffiepunten, los van de overige horeca zou niet verkeerd zijn. 

Nu sta je vaak in dezelfde rij als bezoekers die méér dan alleen koffie willen. Duurt dan 
onnodig lang. 
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Bijlage 2: Slotopmerkingen 

 
Aan het eind van de vragenlijst konden de ondervraagden nog iets toevoegen over de Floriade of het 
onderzoek. De antwoorden zijn hier weergegeven. Omwille van de leesbaarheid zijn sommige 
teksten taalkundig gecorrigeerd. 
 
 
Over de Floriade zelf: 

 Het zou zinvol zijn als er een brochure (of iets dergelijks) verschijnt waarin de betekenis van 
plant, bloem, groentes, groen, de ontwikkeling van de kennis hieromtrent en onze 
verantwoordelijkheid duidelijk voor het voetlicht komt. 

 Waarom kan de gewone bezoeker niks te zien krijgen van de Innovatoren en de duurzame 
aspecten van o.a. dit gebouw? 

 Hoorde VANDAAG pas dat mensen die slecht ter been zijn ook gebruik kunnen maken van 
een speciaal vervoermiddel om van a naar b te kunnen gaan en dan lopend verder hun weg 
kunnen vervolgen. Rijkelijk laat. 

 Het is allemaal veel te commercieel opgezet. Het gaat te weinig om planten maar meer om 
vermaak. Het is dus geen Floriade meer maar een pretpark met planten en bloemen. Met 
weer de zelf verrijkende managers en hun aanhang. Terug naar de basis waarom het bij de 
Floriades ging. 

 De gemeente / Floriade organisatie zou meerdere tussentijdse rapportages moeten 
verstrekken inzake bezoekersaantallen en exploitatie om de inwoners van de participerende 
gemeenten meer te betrekken bij dit evenement. 

 Ik vind het mooi maar ben bang dat de bezoekersaantallen te weinig zijn. 
 Gezien het grote oppervlak en daardoor grote afstanden meer transportmiddelen voor de 

bezoekers! 
 Na mijn eerste bezoek was ik trots op onze regio dat we zoiets als de Floriade hebben 

neergezet. Dat positieve gevoel moeten we proberen vast te houden! 
 Ik ben 2x met schoolreis meegeweest. The willowman is voor mij de Floriade. Het ziet er 

prachtig uit! Maar het financiële succes zie ik niet! 
 Laten ze de PR eens een maand door een vrouw doen! 
 Het uitstappen van de buspassagiers vind ik slecht, als zie hoeveel "grijze koppen" met de 

bus arriveren en waar zij moeten uitstappen, dan vind ik dit niet goed geregeld. Waarom bij 
de ingang geen uitstaplocatie gemaakt? 

 De entree is te duur!! Iedere inwoner van Venlo had na mijn mening tenminste een goede 
korting moeten krijgen. 

 Het is fantastisch wat er gerealiseerd is. 
 Complimenten voor de organisatie. 
 Ik vind de entree veel te duur, zeker met een gezin van 5, dan ga ik liever naar een pretpark, 

dat is de reden voor mij om NIET te gaan. 
 Ik vind de Floriade niet compleet. Dit had veel beter in elkaar kunnen zitten. Ik ben pas 1x 

langs gereden. Maar als je met de auto gaat, heb je een saaie omgeving; hier hadden ze ook 
wat aankleding kunnen doen met planten en bloemen. En als je auto geparkeerd hebt moet 
je met een bus naar de ingang. Hiervoor hadden ze een andere route kunnen verzinnen, 
want dit had je al gezien toen je met de auto langs kwam gereden. De Floriade begint 
eigenlijk al als je aan komt gereden. hier had veel meer in kunnen zitten. Nu is het gewoon 
saai. 

 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Venlo zullen zich 
vaker moeten realiseren dat de gewone burger van Venlo niet die vip- behandeling krijgt als 
zij ontvangen; dat is namelijk een gunst voor hen en zeker niet normaal!!! Laat de menselijke 
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maat voor veel meer Venlonaren dan alleen de ondernemers en vips weer eens uitkomen in 
de besluiten van het college en de raad. 

 Ik vind het jammer van de negatieve publiciteit vorige week in de krant van de directeur. 
Venlo heeft al genoeg negatieve publiciteit gehad. Dit soort dingen mag niet gebeuren, wie 
nu schuldig is of niet. De ingang van de Floriade had anders gemoeten; niet zover lopen. 

 Floriade kan meer inspelen op gezondheid, toekomst en in een vorm van populair 
wetenschappelijk amusement. 

 Echte streekgerechten aanbieden, die keer dat wij er waren zouden er asperges menu’s 
moeten zijn. Heb ik niet gezien, alleen wok gerechten een beetje georiënteerd op de 
Aziatische landen. Dit moet beter. En wat is het verschil tussen een aardappel waaier 
gebakken in de frituur en een friet?????? Ook Vietnamese loempia's die er wel te krijgen zijn, 
zijn volgens mij net zo vet. 

 De Floriade ziet er verzorgd en uitnodigend uit. 
 Ik denk dat er in de landenpaviljoens muziek gedraaid moet worden uit het betreffende land. 

Verder vind ik sommige landenpaviljoens veel te commercieel. Landenpaviljoen Sri Lanka 
vind ik (en iedereen die ik gesproken heb) geweldig, omdat de Sri Lankezen zichtbaar hun 
beroepen uit aan het oefenen zijn. De Willowman is een van de hoogtepunten, net zoals de 
Rabotoren en de verbouwde originele streekboerderij. 

 Nog betere bewegwijzering; na 2 bezoeken nog niet bij het smaakpaviljoen geweest! 
 Er wordt in regio Duisburg/koen veel te weinig reclame gemaakt. Men begrijpt daar niet het 

verschil met de bundesgartenshow. 
 Venlo heeft haar best gedaan en ziet er overwegend keurig uit. 
 Fietsenstalling kost € 3,50 per fiets een gezin van 4 personen is met de fiets dus € 14,00 kwijt 

terwijl een auto parkeren € 10,00 kost????!!!! 
 Ik vraag me af wat er met alles gebeurt na afloop van de Floriade: gebouwen, aangelegde 

voorzieningen, parkeerplaatsen, etc. 
 Waarom zo geheimzinnig doen over bezoekers aantallen? 
 Jammer dat er weinig gepubliceerd wordt over de Floriade. In het algemeen is de teneur 

(helaas) negatief en hoor je veel kritiek op de organisatie en de communicatie. De Gemeente 
moet de Floriade beter en vaker "verkopen" aan de burgers. Zorg dat de bewoners 
enthousiast zijn en betrek ze bij de ontwikkelingen (bezoekersaantallen, successen etc.). 

 Het betreft een wereld land- en tuinbouw tentoonstelling. Dit vind je niet terug in de diverse 
landenpaviljoens. Ik had verwacht dat er meer aandacht was voor de land- en tuinbouw in 
deze landen. 

 De gemiddelde consumptie prijzen zijn aan de hoge kant. 
 Wie onderhoudt het terrein van de Floriade na oktober? 
 Ik denk te dure entree anders was ik ook wel gegaan. Wel slim om een parkeerterrein voor 

bezoekers met een camper te creëren, heel goed. 
 Ik had niet gedacht dat het zo bijzonder zou zijn, het is de wereld in het klein. 
 Goed dat er een combi kaartje beschikbaar was voor direct omwonenden profiteren ook wij 

ervan. 
 Ook veeeeeel te duur, liever iets goedkoper komen nl. meer mensen, dit is net zo duur als 

Efteling, wat zullen kinderen en gezinnen dus kiezen......juist Efteling. 
 Ik vind de Floriade erg duur, en dat is jammer. 
 Op 2 juni een drukke dag, ik hoorde nogal wat kritiek op de horeca wat betreft de lange 

wachttijd op eten. 
 Breek het na afloop niet af maar laat het een toeristenattractie. 
 Ik mis openheid van zaken bij management van de Floriade en de gemeente over hoe het 

gaat met de Floriade (zowel inhoudelijk als in financiële zin). Een slechte zaak, dit maakt me 
achterdochtig! 

 Prijs is wat aan de hoge kant voor mensen met een kleine portemonnee, is er geen kaartje te 
krijgen voor uitkeringsgerechtigde. 
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 Maak het entreebedrag en horecaprijzen wat laagdrempeliger, in tijden van 
bezuinigingen...Zouden denk ik veel meer mensen op af komen. 

 Er ontbreekt voor zover ik weet een pinautomaat. 
 Vind de entree erg duur. 
 Maak het aantrekkelijker voor mensen uit de regio/gezinnen door de toegangsprijs te 

verlagen. Gezinnen gaan liever naar Toverland. Zijn ze goedkoper uit en de kinderen hebben 
er toch iets meer dan op de Floriade. 

 Ze mogen het wel voor de mensen uit de regio aantrekkelijk maken door ze een grote korting 
te geven . 

 In Arcen is er wel heel duidelijke bewegwijzering naar de Floriade direct op straat gemaakt 
en op de fietspaden maar naar ik hoor in Blerick (omgeving Horsterweg), wat toch veel meer 
voor de hand ligt, niet. Fietsers kunnen daar de weg naar de Floriade niet vinden. Dat zou 
alsnog verbeterd kunnen worden! 

 Ben als vrijwilliger werkzaam - rondleider - op de Floriade en ervaar zo het enthousiasme van 
de vaak buitenlandse bezoekers. 

 Ik vind de Floriade geweldig, maar is voor mij te duur om meerdere keren te bezoeken. 
 Ik ben alleen als begeleider van een school de Floriade bezocht. Heb dus nog niet veel gezien, 

maar één ding viel ons op. De binnenkomst, dus ook de uitgang was zeer triest: geen 
bloeiende bloemen of vrolijke kleuren. Ik mis bij het binnenkomen en verlaten dan ook een 
opvallende eye-catcher. Iets wat indruk maakt op bezoekers. Verder vind ik (en anderen met 
mij) dat de vlaggen en banners aan lantaarnpalen mooi zijn, maar je moet al weten dat het 
van de Floriade is, de naam is te klein om te kunnen lezen. 

 Gelukkig is de muziektent verzet en verbeterd. Friet mag ook gegeten worden want de 
horeca is zeer matig. De vrijwilligers zijn geweldig. Jammer dat wij niet in de toren mogen. 

 Als ik zie in Venlo wat er is gedaan om Venlo op te "pimpen" voor de Floriade dan kan ik 
alleen maar zeggen dat de Floriade voor Venlo alleen maar voordelig geweest is tot nu toe. 
Wanneer de Floriade zelf niets opbrengt, dus geen winst en geen verlies, heeft het verder 
zoveel voordelen gehad m.b.t. infrastructuur, werkgelegenheid, toeristen die Venlo tot nu 
toe bezocht hebben en dus ook de stad Venlo die normaal nooit waren gekomen, dat ik denk 
dat het erg goed is geweest voor Venlo en omstreken. Ik hoor in mijn omgeving weinig 
negatieve reacties m.b.t. de Floriade. 

 Gebruik het Floriadeterrein voor het nieuwe stadion, evenemententerrein etc. 
 De snelweg A74 aanleggen voor de Floriade was een grote drogreden. Schandalige politiek, 

heel veel bewoners ervaren nu de luchtvervuiling en geluidsoverlast hiervan. 
 Parkeren minder validen een ramp. Waarom geen mogelijkheid creëren dicht bij de 

hoofdingang. Busjes reden slecht, met name op dagen met minder mooi weer, wanneer een 
snelle afhandeling van groot belang is. Een maal zelfs weer naar huis gegaan hierom. Kosten 
parkeren en entree voor Venlonaren te hoog. 

 Meer "smaak" (aanbod van tuinbouwproducten, zoals biomarkt in stad, of lokale markt op 
vakantie waar je lekkers kunt kopen) Geen commerciële paviljoens die niets tonen over de 
tuinbouw in het betreffende land. 

 Floriade is te veel als evenement opgezet. Potentie om waarde creatie via ketens te 
realiseren is niet ingevuld. Er wordt te veel 'projectgericht' gedacht vanuit politiek (incl. 
provincie), zonder dat vraag wordt beantwoord wat we willen zijn als regio, waarom we dit 
allemaal doen. Dat mag meer vanuit bewustzijn worden ingevuld. 

 De Horeca vind ik over het algemeen slecht georganiseerd. Bijv. bij het buitenbuffet van het 
Beachclub Restaurant werd op een amateurachtige manier gewerkt. Het restaurant van het 
Aquapavillion had 's-middags weinig keuze meer van gerechten. 

 Jammer dat de hoofd-cateraar uit Rotterdam komt i.p.v. de regio. 
 Jammer dat de Floriade bijna niets doet voor de mensen uit de meebetalende gemeentes. 

Tot ongeveer half april was voor mensen uit de regio een beperkt aantal kaartjes voor 
bezoeken aan de F. verkrijgbaar. Hiervan moest een bezoek voor 10 mei zijn. Ze waren niet 
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bij de kleine VVV's verkrijgbaar, alleen bij de grote. Toen we ze rond 20 april wilden halen 
waren ze uitverkocht en er kwamen er ook geen meer. Onbegrijpelijk, zo druk was het toch 
niet! Anders waren we 2 keer gegaan, nu maar 1 keer. Commercieel zeer zwak. 

 
 
Over bezoekersaantallen en financiën: 

 Door de Floriade zijn we sneller artikel 12 gemeente dan dat alle wethouders een andere 
baan hebben, of ergens anders burgemeester zijn. 

 De burger heeft weinig voordeel van de Floriade. Kaarten vooraf aangeboden aan sponsoren 
waren duurder dan nu b.v. via de ANWB! Bij meerdere bezoeken is het parkeergeld te duur 
en haak je af. De burger wordt door gemeenschapsgeld in dit grote project te steken dadelijk 
afgerekend door hogere OZB enz. een failliete gemeente op termijn? 

 Geld verkwisten voor een, zogenaamde bekendheid en goede naam, terwijl lokale clubs 
allemaal in moeten leveren!!! Belachelijk. 

 Als nu blijkt, dat de flop bewaarheid wordt, de verantwoordelijke dagen, Bruls, Beck, en de 
andere graaiers. 

 Niet direct over de Floriade, maar wel bij de vorige vraagstelling, vindt dat de gemeente 
kritisch moet zijn m.b.t. het opstarten van grote projecten, m.n. het nieuwe stadion waar 
veel discussie over is dit kan naar mijn idee echt niet in deze toch wel moeizame tijd, 
spendeer dit geld maar aan andere belangrijke dingen; het kan niet zijn dat de burgers die 
het toch al zwaar hebben hieraan mee moeten betalen. 

 Ik zou graag op de hoogte zijn van de bezoekersaantallen. Ik vind het belangrijk om te weten 
of het een financieel succes wordt. 

 Er is en wordt nog steeds TE WEINIG publiciteit gegeven over de Floriade; er moet meer 
transparantie komen om een positiever beeld te geven aan de Floriade! Meer info over WAT, 
VOOR WIE, inzicht in geplande kosten/opbrengsten, stand v zaken etc. Als de Gemeente iets 
doet met gemeenschapsgelden dan MOET hierover transparant gecommuniceerd worden 
zodat het inzichtelijk is voor de VENLONAARS. 

 Ik geloof dat Venlo een beetje begint te lijden aan grootheidswaanzin, buiten de enkele 
miljonairs die Venlo telt zijn de rest van de mensen die in Venlo wonen niet zo rijk en 
ambitieus. In deze tijd van crisis vind ik het ongepast om zoveel geld te investeren in dingen 
als de Floriade en een nieuw VVV-stadion, hallo, waar is de zin voor realiteit gebleven? Er zijn 
mensen werkloos, dakloos, arm, en dit alles in Venlo, waar zijn ze toch mee bezig?????? 

 De laatste Floriade heeft verlies geleden, dat het nu echt iets toevoegt kan ik niet zeggen. Is 
wel leuk, maar in het kader van al de bezuinigingen kan het geld m.i. beter en kleinschaliger 
besteed worden. 

 De burger heeft weinig voordeel van de Floriade. Kaarten vooraf aangeboden aan sponsoren 
waren duurder dan nu b.v. via de ANWB! Bij meerdere bezoeken is het parkeergeld te duur 
en haak je af. De burger wordt door gemeenschapsgeld in dit grote project te steken dadelijk 
afgerekend door hogere OZB enz. een failliete gemeente op termijn? 

 Jammer dat er geen extra stimulans is voor mensen uit de gemeente om goedkoper de 
Floriade bezoeken. Zij betalen immers het uiteindelijke tekort. Verder is een ondernemende 
gemeente goed voor Venlo ! Ook als dit extra geld kost. 

 Over de Floriade niet ,maar de gemeente moet maar eens in de wijken kijken wat er nog 
gebeuren moet, want als daar iets over gevraagd wordt, dan zegt men 'daar is geen geld 
voor'. 

 Net zoals bij het nieuwe voetbalstadion voor VVV, snap ik niet hoe de gemeente deze 
peperdure prestigeprojecten kan rijmen met de gigantische bezuinigingen die nodig zijn. 

 Iedere Floriade heeft geld gekost , en Venlo zou dit kunnen voorkomen. 
 Ik hoop dat het een succes wordt, anders zullen wij burgers de rekening gepresenteerd 

krijgen. 
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 Nederland is te klein voor dit soort evenementen.. Floriades hebben altijd verlies geleden. 
Kappen met die onzin, het is crisis en jullie blijven maar smijten met geld. De burgemeester 
en wethouders en de bobo's hebben hun feestjes en de tekorten moeten door de bewoners 
opgehoest worden. Dit nadat de verantwoordelijke ambtenaren zijn opgestapt, al dan niet 
met een betere wachtgeld regeling. 

 Ik ben bang dat wij als inwoners van de gemeente weer meer belasting moeten gaan betalen 
om het verlies van de Floriade te dragen. 

 Een schande dat de Floriade in Venlo is. Venlo heeft geen geld, wel voor zoiets, het gaat ten 
koste van de gewone mens. Schaam me dat ik Venlonaar ben. 

 Het valt me op dat er weinig publiciteit is rond de Floriade en dat er al helemaal niet 
gesproken wordt over hoe goed de bezoekersaantallen zijn. Je zou bijna denken dat het nu al 
een tegenvaller is.. 

 
 
Over de vragenlijst: 

 Zulke vragenlijsten moeten ingevuld worden voordat er georganiseerd wordt en de uitslagen 
doorslaggevend laten zijn. Achteraf kan er niets meer worden gewijzigd!!! 

 Is deze enquête niet wat laat, meestal peil je de mening voor dat je met een evenement start 
 Bij de vragen...eens<-> oneens zou ruimte moeten zijn om een nuancerende mening te 

vermelden. 
 Helaas wordt niet gevraagd wat de indruk van de Floriade is. Of de negatieve berichten ook 

zo ervaren wordt op de Floriade zelf. 
 


