GrootGroenPlus 2011
286 deelnemers en negen procent meer bezoekers
De vakbeurs voor de boomkwekerij GrootGroenPlus 2011, die van 5-7 oktober in Zundert werd gehouden, was volgens de organisatie in
meerdere opzichten een succes. Het aantal deelnemers steeg tot 286, het aantal bezoekers nam met 9 procent toe tot 7.021 en er is een toenemende aandacht geconstateerd vanuit het buitenland, zowel qua vakbezoek als qua vakpers.
Voorzitter Joost van Iersel kijkt met een tevreden
gevoel terug op de 21ste editie van deze beurs.
“Het hoofdthema De Groene Stad is een succes.
Dat Elco Brinkman als voorzitter van Bouwend
Nederland onze beurs heeft willen openen, is een
teken dat de samenwerking tussen de groene en
rode sector in een stroomversnelling raakt. De
reacties op de beurs vanuit het deelnemersveld
zijn zeer positief. Men blijkt enthousiast over de
huidige opzet van de beurs, de kwaliteit van het
vakbezoek is weer gestegen en men merkt een
opvallende toename van de belangstelling uit het
buitenland, vooral uit Midden- en Oost-Europa.
Ook toonde men zich ingenomen met een toename van het hoveniersbezoek. Onze pr-activiteiten,
waarmee we in 2009 zijn gestart, gaan duidelijk
resultaat afwerpen. Als beursbestuur gaan we ons
nu al weer richten op de volgende editie en verder,
om waar nodig nog verbeteringen te realiseren. De
aanwezigheid van de techniek op de beurs is ook
zeker een waardevol element.”
Samenwerking tussen rood en groen
In zijn openingstoespraak pleitte de voorzitter van
Bouwend Nederland, Elco Brinkman, voor een
goede samenwerking tussen de diverse sectoren:
samen groen werken. “We moeten de tijdgeest
verstaan”, zo zei Brinkman. “Het groen krijgt op
meerdere plaatsen een functie. De meerwaarde
van een groen plein of een park is duidelijk aanwezig, of je het nu consumptie noemt of investering”.
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Spider Alley beste nieuwigheid GrootGroenPlus 2011
Van de op GrootGroenPlus gekeurde nieuwigheden is de Betula pendula ‘Spider Alley’ van Van Vliet New Plants BV uit Stroe met een zilveren
medaille bekroond tot de beste nieuwigheid. ‘Spider Alley’ heeft een
sierlijk opgaande groeiwijze met grillig gedraaide twijgen en eivormig
groen blad. Op latere leeftijd krijgt deze boom witte schors. Het is een
gezonde cultivar, die is gewonnen door Matt Lohan, benaamd in 2008
en in 2009 door hem in de handel gebracht. ‘Spider Alley’ is kwekersrechtelijk beschermd. Er waren nog drie andere zilveren winnaars, te
weten:
• Berberis thungergii ‘Golden Dream’ van
Boomkwekerij Peter Leenders BV/Valkplant BV
• Crataegus succulenta ‘Jubilee’ van Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving
• Fagus Sylvatica ‘Rohan Green Weeping’ van André
van Nijnatten en Zonen vof.

Schinkeleilanden wint Groene Stad Award
Tijdens de eerste dag van GrootGroenPlus werd de Groene Stad Award
uitgereikt. De prijs - overhandigd door Elco Brinkman, voorzitter van
Bouwend Nederland - is gewonnen door project Schinkeleilanden in
Amsterdam. De Groen Stad Award is in het leven geroepen door Plant
Publicity Holland en Branchevereniging VHG. De genomineerde projecten
waren Schinkeleilanden Amsterdam, De Duinen Monster, De Verticale
Tuin Amsterdam, Heempark Oosterheem Zoetermeer, Manifestatieweide
Zuiderpark Rotterdam, Waterfront Maaskades Rotterdam en Zorgeloos
groen Deventer. In zijn rapport over Park Schinkeleilanden schrijft de jury:
'Het gebied combineert de visuele schoonheid van het klassieke park en
de natuurbeleving van de nieuwe stadsecologie. Een aanwinst voor de
stad Amsterdam en een vernieuwend voorbeeld van parkaanleg.'

Beurzen

Jac Loddersprijs
De broers Roland (28) en Bjorn (31) van de Langenberg uit Boxtel hebben met hun stand op
GrootGroenPlus de Jac Loddersprijs - de prijs voor de beste groene stand - in de wacht gesleept. Volgens
de jury speelde Boomkwekerij Van de Langenberg met de stand het beste in op Park & Voortuin, het thema
van GrootGroenPlus 2011. Met het winnen van de prijs door Van de Langenberg blijft de trofee in buurtschap Tongeren (Boxtel). In 2010 ging de prijs met kwekerij De Spankert als winnaar ook al richting Boxtel.
Roland en Bjorn van de Langenberg hebben het ontwerp voor de stand gemaakt in samenwerking met
buurvrouw Tanja Langerwerf. “Zij is jarenlang in de standbouw actief geweest. We hebben een avond aan
tafel gezeten en het ontwerp bedacht met drie opvallende voordeuren en drie aparte voortuinen. Dit zou
je in een normale straat namelijk ook zien. De eerste tuin is van een jong werkend stel met grind en een
paar plantenbakken, de middelste tuin is van een ouder echtpaar met groene vingers en de derde tuin is
een romantische tuin. Welke tuin je ook neemt, ons sortiment van zuurminnende heesters is voor elk type
tuin geschikt.” De Jac Loddersprijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk en een bedrag van € 500. De
prijs voor de beste stand van toeleveranciers ging naar Plant Health Care Nederland. De dochteronderneming van Plant Health Care is gevestigd in Vught en levert bodembacteriën, -schimmels en bodembiologie.
Marketing-medewerkster Dominique de Jong: “Het is een eigen idee en een eigen maaksel. De uitvoering
is kinderlijk eenvoudig. Op de wandposters staan Bossche monumenten in miniatuur. Plant Health Care is
down-to-earth en dat is deze stand ook. We zijn verrast, maar zeer blij met de Jac Loddersprijs. Een leuke
waardering na zoveel jaren hier op GrootGroenPlus.” De standjury van GrootGroenPlus reikte dit jaar geen
innovatieprijs uit omdat er in Zundert te weinig vernieuwends te zien was.

Pers op werkbezoek bij boomkwekers
Op de tweede dag van GrootGroenPlus 2011 bracht de aanwezige binnen- en buitenlandse vakpers een bezoek aan vijf kwekerijen in en rond
Zundert. Het persgezelschap - bestaande uit 17 redacteuren uit Nederland,
België, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Rusland, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk,
Duitsland, Italië en Hongarije - ging in Meer (België) op werkbezoek bij Asra
Plant BVBA, in Schijf bij Vasteplantenkwekerij De Noordhoek en in Zundert
bij Boot&Co Boomkwekerijen, Boomkwekerij Poppelaars en Van der Peijl
Tuinplanten. Op alle bedrijven werden de ondernemers bestookt met vragen over teelt en afzet. Bij Boot&Co kreeg de pers met een heuse demonstratie les in het rooien van laanbomen. De reacties van de pers over de
beurs waren over het algemeen zeer positief, met een enkele kanttekening:
“Zeer professioneel, netjes gerangschikt. Maar ik hou nog steeds niet echt
van de ‘Ikea-achtige’ opstelling. Het was erg vermoeiend om een specifieke

stand te vinden”, aldus een van de journalisten.

Projectinformatie:
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Oud-Zuid)
Deelnemers:
Projectleider Stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam
Heijmans wegenbouw
Breijn Stedelijke Infra
Heijmans Sport en Groen
Boomkwekerij Ebben
Heijmans Beton & Waterbouw
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