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Doel: De explosief groeiende interesse voor interieurdecoratie op de Spaanse markt biedt vele
kansen voor de afzet van Nederlandse kamerplanten. Om effectief op deze ontwikkeling in te
kunnen spelen is met groepsdiscussie getracht inzicht te krijgen in het huidige koopgedrag en
voorkeuren van de Spaanse consument wat betreft kamerplantstijlen.
Het hebben van kamerplanten is voor veel Spaanse consumenten een uitdaging en brengt risico’s met
zich mee. Als men de kamerplanten niet goed verzorgd, zullen deze immers afsterven. Dit laatste is
erg onwenselijk omdat dit zou suggereren dat je geen zorgzaam persoon bent. Bij
kamerplantaankopen voor eigen gebruik kiest men dan ook vaak voor veilige kamerplanten. Veelal
groene kamerplanten waarmee men al enigszins bekend is. Bloeiende kamerplanten koopt men eerder
als cadeau en in tegenstelling tot eigen gebruik aankopen, altijd met sierpot. De combinatie van een
hoge mate van onwetendheid omtrent de verzorging van kamerplanten en het risico van falen,
weerhoudt Spanjaarden vaak van het aankopen van onbekende (bloeiende) kamerplanten.
De meesten Spanjaarden kopen hun kamerplanten bij de (buurt) bloemist. Het persoonlijke advies en
de vakbekwaamheid van deze specialist zijn de sterkste punten van dit verkoopkanaal. Wanneer men
meer ervaring en kennis krijgt in het verzorgen van kamerplanten, wordt het interessant om naar
tuincentra te gaan. Het ruime aanbod is daar ideaal en ook van goede kwaliteit volgens de
ondervraagden. Wel ontbreekt het aan goede persoonlijke advisering en zijn de tuincentra daarnaast
moeilijk bereikbaar doordat ze meestal aan de rand van de stad liggen. Overige verkoopkanalen
spelen een meer secondaire rol en hangen sterk samen met impulsaankopen. Zeker in het voorjaar
wanneer al het aanbod op straat gepresenteerd wordt.
Verschillende aspecten beïnvloeden het aankoopgedrag. Zo blijkt dat wat men van het ouderlijk huis
uit gewend is, vaak over te nemen. Maar ook vrienden hebben invloed op het gedrag. Niet alleen op
gebied van informatie uitwisseling maar ook als inspiratiebron, als een vriend een leuke maar
onbekende kamerplant in huis heeft staan. Het voordeel hiervan is dat ervaringen met de onbekende
plant eerst onderling uitgewisseld kunnen worden. Andere inspiratiebronnen zijn Tv-programma’s over
tuinieren en interieurtijdschriften. Eenmaal op de verkoopplaats speelt onder andere versheid,
uitstraling, grootte, vorm en kleur een rol in de uiteindelijke keuze.
Voor het vaststellen van stijlvoorkeuren zijn door een arrangeur pot-plantcombinaties gemaakt, op
basis van de Bloemenbureau Holland stijldefinities Ellen Modern, Ellen Gezellig, Sophie, Truus en
Vanessa. Uit de vergelijking van deze kamerplantensets komen een aantal dingen duidelijk naar voren.
Zo lijkt het huidige Spaanse aanbod sterk Truus georiënteerd te zijn, aangezien de ‘Truus’ combinaties
erg herkenbaar zijn en veel ondervraagden deze in huis hebben. Echter, wanneer we kijken naar de
stijlsets die de Spaanse ondervraagden het meest aanspreken en welke ze zouden ambiëren voor
toekomstige aankopen, dan zijn dit de Ellen Gezellig en Ellen Modern combinaties in het bijzonder.
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De Vanessa combinaties veroorzaken daarentegen nogal wat opwinding en verdeeldheid. Of men
houdt ervan, of men vindt het verschrikkelijk. Opmerkelijk, aangezien bij de andere stijlsets altijd wel
iets in de smaak viel. De Spaanse markt lijkt dan ook nog niet rijp genoeg voor Vanessa. De stijl
‘Sophie’ tot slot vindt men wel mooi, maar door het krullerige vooral geschikt voor bloeiende
kamerplanten en cadeaugebruik.
Tot slot, stijlgeoriënteerde pot-plantcombinaties met informatie en benodigdheden voor de verzorging
blijken wenselijk te zijn. Nog idealer zou het zijn als deze stijlcombinaties ook toegankelijker zouden
zijn. Het aanbieden van dergelijke combinaties in supermarkten, maar bijvoorbeeld ook in
interieurzaken wordt door de ondervraagden aanbevolen.
Het volledige rapport is te downloaden via www.tuinbouw.nl, (PT2008-99) onder inloggen, of aan te
vragen via info@tuinbouw.nl, of 079 347 0633.

