Weer speelt Groene Sector Vakbeurs
in de kaart
De Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg heeft dit jaar in totaal 20.161 bezoekers over de beursvloer gehad. In 2010 reikte het bezoekersaantal tot 17.482. Volgens beursorganisator Marit Rothman is de forse stijging onder meer te verklaren door een combinatie van factoren.
“De beursvloer is dit jaar uitgebreid met een extra hal. We hadden nu 238 exposanten, 17 meer dan afgelopen jaar. Ook het weer, met op
dinsdag nog vorst in de grond en later veel regen, speelt zeker een rol. Veel van onze bezoekers konden hierdoor niet buiten aan het werk.”
Onder de deelnemende bedrijven bevonden zich ook dit jaar weer enkele tientallen boomkwekerijen. Voor 2012 denkt de beursorganisatie aan een verdere uitbreiding van levend groen. Rothman: “Dat is toch het hart van de branche. Ik zie daarvoor zeker nog kansen, maar
het is ook wel afhankelijk van het weer. Verder zijn er ook plannen voor een groene vakbeurs volgend jaar in Venray. Hetzelfde als hier in
Hardenberg, maar dan speciaal gericht op Zuidoost-Nederland, België en Duitsland. Dat zijn we nu onder exposanten aan het onderzoeken,
want zij zullen de beurs moeten maken. Wij zien daar zeker kansen.”
Auteur; Ruud Jacobs

‘Je ziet en spreekt veel bekende gezichten'
Rob Linkels Verkoop & advies bij Boomkwekerij Van den Berk:
“Ik ben hier nu de tweede dag op de beurs. Vandaag (donderdag, red.) is het voor ons een stuk beter dan gisteren. Er lopen nu meer mensen van gemeentes rond, woensdag waren er meer hoveniers en aanleggers. Het
voordeel van een beurs zoals deze, is dat je in enkele dagen tijd heel veel bekende gezichten ziet en spreekt.
Zoveel klanten kun je met een auto nu eenmaal niet bezoeken. In korte tijd kom je heel veel te weten over hoe
op dat moment de stand van zaken op de markt is. Voor mijzelf is het de vierde keer dat ik op deze beurs sta.
Onze stand is vlakbij de ingang en dus ook de uitgang. Het is een goede plek. Wij zien de mensen vaak twee
keer. Het voordeel van deze beurs is dat ie breed van opzet is. Alles is ‘groen’ en heeft daardoor raakvlakken met
elkaar. Persoonlijk denk ik wel dat de openingstijden beter van 12.00 uur tot 20.00 uur zouden kunnen zijn, in
plaats van 14.00 uur tot 22.00 uur zoals nu het geval is. Hardenberg is zeker voor de mensen uit het zuiden wel
een uithoek om er te komen.”
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‘Deze beurs werd vaak op Twitter genoemd’
Bernadette den Bieman Tuinontwerpster: “Ik
ben hier voor de eerste keer, maar heb eerder
wel eenzelfde soort beurs in Gorinchem bezocht.
Mijn eerste indruk bij binnenkomst: ‘Het is een
echte beurs voor mannelijke hoveniers’. Dat
komt door allemaal die machines die hier staan.
Maar hoe verder ik op de beurs kom, hoe meer
planten ik tegenkom. Ik kom uit Oss en ben hier
eigenlijk naar toegekomen om me te informeren
over software voor tekenprogramma’s. Voor deze
beurs heb ik een uitnodiging gekregen, maar ik
ben ook naar Hardenberg gereden omdat deze
beurs vaak op Twitter werd genoemd. Ik twitter
met zo’n zeventig kwekers, hoveniers en tuinontwerpers en je steekt er altijd wel iets van op.”

‘Vroeger werd hier ook het nodige aan handel gedaan’
Henk Meijers Accountmanager Bonte Hoek Kwekerijen:
“Voor mij is het de vijfde keer, maar ons bedrijf staat hier al
langer. Het concept vind ik goed, maar het is wel meer een
relatiebeurs geworden. Het is heel veelzijdig. Vroeger werd
hier ook het nodige aan handel gedaan en werden er veel
opdrachten geschreven. Voor ons is dit een keer dichtbij. De
meeste beurzen zijn altijd in het westen en het zuiden. Zelf
hebben we redelijk aanloop gehad. Hier lopen veel mensen
van gemeentes en dat is eigenlijk het gros van onze klanten.
Het is hier laagdrempelig. Alles wordt gefinancierd door de
standhouders. Het gros van de bezoekers heeft een relatiekaart gekregen om binnen te komen en een natje en droogje
zijn gratis. Bij veel andere beurzen moeten bezoekers alles zelf
betalen."

‘Jammer dat de snelwegen niet tot hier zijn
uitgerold’
Joost de Gier Marketing manager Sempergreen:
“Wij staan op deze beurs al voor de zesde keer
en de tweede keer op deze plek. Het blijft wel
een eind rijden vanuit Zeist, maar dat is het wel
waard. Dit jaar hebben we een nieuwe stand. Hij
is flink uitgebreid, niet qua oppervlakte, maar wel
qua hoogte. Deze vakbeurs is een goed ontmoetingsconcept voor mensen uit de groene sector.
Iedereen spreekt elkaar in een informele sfeer.
Organisatorisch is het verder ook goed geregeld.
Wij hebben dit jaar veel aanloop op de stand
gehad. Qua tijdstip in het jaar zou de beurs wellicht nog een weekje eerder gehouden kunnen
worden. Je hebt nu de pech dat de sneeuw en de
vorst net weg zijn. Ondanks dat valt het aantal
bezoekers zeker niet tegen. Het geeft aan dat de
mensen graag naar deze beurs komen. Alleen
jammer dat de snelwegen niet tot hier zijn uitgerold.”
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