Samenvatting Onderzoek ‘Verrassend Buiten’
Consumentenscan NL en D: 'Verrassend Buiten'; rapportnr. -
Sommige potplanten zijn zo bekend als kamerplant, dat veel mensen niet weten dat deze ook goed buiten
kunnen worden neergezet als balkon- en terrasplant. Dit kan een meerwaarde zijn voor de consument bij
kopen van de plant. Men kan zo langer ervan genieten. Maar weet de consument dit wel? Is dit bekend? En
hoe staat men ertegenover dat de plant zowel binnen als buiten kan; is het een meerwaarde bij het kopen van
de plant of is dit niet relevant voor de consument? Om deze vragen te beantwoorden en tegelijkertijd inzicht
te krijgen in het imago van verschillende planten voerde Productschap Tuinbouw een marktonderzoek uit
onder Nederlandse en Duitse plantenkopers.
Gebruik van kamerplanten door het hele huis
Planten worden door het hele huis gebruikt. In Nederland overheerst daarbij – en vooral bij jongeren en
‘trendy’ middelbaren - een hang naar symmetrie en groepjes: van alle echte blikvangers moeten er steeds
twee of drie dezelfde naast elkaar staan (in de vensterbank, op een lage wandtafel, etc.) en/of moeten
groepjes geformeerd worden.
Belangrijkste redenen voor de aanschaf van een kamerplant zijn: ter decoratie, genieten van de mooie plant,
waar voor je geld (bloeiende plant in plaats van een bos bloemen) en vervanging van een oude plant. Als
nadelen noemt men vooral de verzorging, de twijfel over juiste standplaats, kortere levensduur dan een
groene plant en het ouderwetse imago van sommige bloeiende planten.
Groene en ‘makkelijke’ planten overheersen bij jongeren
Vooral bij jongeren overheersen de groene en ‘makkelijke’ planten de inrichting en deze zijn vaak ook wel
globaal van naam bekend: ficus, Yucca, palm, Spathiphyllum, cactussen en vetplanten. In Duitsland worden
deze soorten ook veel genoemd, maar daarnaast Christusdoorn en groene klimplanten. Bloeiende planten
vinden we vooral bij de ouderen in de groepsdiscussies (+), bij de jongeren gaat het wat betreft bloeiende
planten toch vooral om orchideeën.
Aankoop van een bloeiende plant is vaak spontaan
Over het algemeen geschiedt de aanschaf van kamerplanten meestal spontaan en zonder concreet plan. Zelfs
al gaat men specifiek op pad om een mooie plant te kopen – vooral de ouderen – dan nog laat men zich graag
ter plekke inspireren en verleiden door het aanbod.
Veel vrouwen geven aan dat het seizoen zeker meespeelt bij de aankoop van bloeiende kamerplanten, met
extra nadruk op voorjaar en herfst en soms ook Kerst. In de zomer geniet men meer van eigen bloemen in tuin
of balkon, maar voor of in het voorjaar haalt men de natuur in huis en ook in de herfst/winter fleurt men de
boel graag wat op.

Bloeiende plant overal gekocht maar tuincentrum toch hét aankoopkanaal
Bloeiende planten komt men op veel plaatsen tegen en worden overal gekocht: op de markt, bij een bloemist,
een speciale plantenmarkt, een tuincentrum, een bouwmarkt (Dld), een supermarkt, IKEA, etc. Toch is er wel
een hoofdaankoopkanaal en dat is in beide landen het tuincentrum. Als men zich bij voorbaat wil laten
verleiden of bewust op zoek gaat naar een kamerplant, dan is het tuincentrum of een plantenmarkt vaak de
eerste keus. Het gaat hier vaak om een gepland bezoek en het bezoek wordt in beide landen beschouwd als
ontspanning: “een uitje”.
Op de aankoop van (bloeiende) planten via Internet wordt in beide landen zeer sceptisch gereageerd. De
consument vindt het leuk om een plant zelf te gaan uitzoeken en laat zich graag inspireren door het aanbod.
Het is vooral de onzekerheid dat je vooraf niet weet wat je koopt via internet: “Je weet nooit wat je krijgt”.
Men wil de plant vooraf zelf kunnen zien, vastpakken, optillen, ronddraaien en uitzoeken. Internet voor de
cadeaumarkt ziet men ook niet als optie, omdat een geschikte plant uitzoeken en cadeau geven al moeilijk is
(moet in interieur passen, moet in de smaak vallen), maar dat men vervolgens ook de controle mist en
transportschade verwacht.
Opmerkelijk is dat de jongeren – In Duitsland in het bijzonder - zich vooral laten sturen door het aanbod in
Ikea (ondanks ook hier opmerkingen over de slechte kwaliteit): men gaat er graag een middagje "homeshoppen" met vriendinnen en koopt allerlei leuke dingen voor in huis, waaronder een potplant in aanbieding:
Ikea heeft altijd iets bijzonders voor weinig geld. Maar ook Tv-programma’s, artikelen en advertenties in
tijdschriften gebruikt men als bron.
Consument nog weinig bekend met kamerplant voor binnen én buiten
Buiten wordt steeds meer het verlengde van binnen. Het balkon, de tuin, het wordt door steeds meer
consumenten beschouwd als een extra kamer of het verlengde van de woonkamer. Met bijvoorbeeld een
tuintafel voor raam of schuifpui waarop planten bijdragen aan de sfeer binnen. Alles rond de woning wordt
steeds meer als deel van de woning en onderdeel van de levenssfeer beschouwd.
Min of meer gedachteloos zet men kamerplanten soms buiten, maar meestal is dit geen doelbewuste actie en
weet men niet of het kan. Kamerplanten die niet mooi genoeg zijn voor binnen verhuizen naar buiten om daar
eventueel verder te leven. Mogelijk dat herbloei de plant zelfs weer naar binnen kan doen verhuizen. Buiten
geniet men ook van deze bloeiende planten en ze worden er (redelijk) goed verzorgd, maar het primaire doel
van de kamerplant ligt toch binnen. Wat meespeelt, is dat veel deelnemers het moeilijk vinden om iets
levends weg te gooien: dat is zonde.
Als men wel bewust kamerplanten buiten gebruikt, gebeurt dat vaak intuïtief en zonder kennis van zaken. Het
is niet algemeen bekend dat er kamerplanten zijn die zich hier echt toe lenen en het in zomer en herfst op
balkon of tuintafel net zo goed kunnen doen als binnen.
Een belangrijk gegeven is ook dat in tuincentra de binnen- en buitenplanten altijd strikt gescheiden staan. Dit
stuurt de consument – op zoek naar inspiratie – al direct naar een keuze: zoek ik iets voor binnen of voor
buiten. Slechts sporadisch komt men bij kamerplanten bordjes tegen met “ook geschikt voor buiten”. Men

vindt ook dat het tuincentrum daar een taak in heeft: “daar moet je wel door het tuincentrum op worden
gewezen” (jonge dame R’dam). De scheiding suggereert ook dat er mogelijk sprake is van verschillende
varianten: de één is geschikt, de ander ongeschikt voor buiten.
Concept ‘Verrassend Buiten’ slaat goed aan
De slogan „Verrassend Buiten“ brengt de boodschap goed over en spreekt alle
deelnemers zodanig aan dat ze er bij aankoop van een plant op willen letten. Het
dubbele doel alleen al verhoogt de aantrekkelijkheid van een plant: je kunt er meer
mee en dat is wat waard.
Het binnen-buiten concept lijkt zeker te werken voor “ouderwetse” planten die als
zodanig niet geschikt zijn voor binnen (passen niet in mijn interieur) en die hiermee een nieuw leven krijgen.
Men vindt het zelfs extra leuk om “oubollige” planten zo terug te laten komen: verrassend anders. Algemeen
geldt dat de eisen om in aanmerking te komen voor een standplaats buiten veel soepeler zijn: kleur is fleur en
natuur past altijd in de natuur.
Ook planten met een sterke geur, die daardoor in huis soms als ongeschikt worden gezien, krijgen hierdoor
een tweede kans,. Buiten wordt die geur veel meer geapprecieerd, omdat men dan wel de lusten (geur), maar
niet de lasten (hoofdpijn) heeft. Dat geldt vooral de (sterk geurende) lelie maar ook wel voor de (subtielere)
gardenia.
Met name potlelie ook interessant voor (verrassend) buiten
Tijdens het onderzoek zijn een tiental bloeiende planten getoond die zowel binnen als buiten kunnen:
•

Tot grote favoriet voor eigen tuin/balkon noemen de jongeren in beide landen de potlelie. De lelie wordt
gewaardeerd als elegante, rijke, stijlvolle en chique plant met bijzonder mooie, grote bloemen in vrolijke
kleuren. Het is een eye-catcher. In Duitsland wordt ook de geur als pluspunt (buiten!) genoemd. Men zou
de plant vooral toepassen als kuipplant.

•

Kleine planten als de potgerbera worden – vooral in Duitsland – graag gebruikt om de balkon- of tuintafel
mee te decoreren. Ze lenen zich daardoor ook wel als decoratief en vrolijk cadeau.

•

De getoonde arrangementen met cyclaam, betulia en kalanchoë roepen sterk imitatiegedrag op: dat wil
men zelf ook op terras/tuintafel/balkon hebben. In Duitsland denkt men daarbij ook aan soortgelijke
combinaties in de tuin. De betulia springt eruit door de kleurige bloemenpracht: de volle bloei en de felle,
modieuze kleuren spreken de voorkeurstemmers aan.

•

De gardenia heeft men wel graag op tafel of bijzettafel om de heerlijke geur op te vangen als men rustig
buiten zit. Maar de gardenia lijkt toch meer te worden gezien een binnenplant.

•

De moderne planten curcuma en soms ook wel de zantedeschia ziet men toch liever als binnenplant. In
feite zijn deze te bijzonder om buiten te gebruiken en men vreest ook wel de kwetsbaarheid van de bloem
op wat langere steel. Dit zijn ook de twee planten die hoog scoren als cadeauplant. Ook de lelie heeft een
hoog “voor cadeau”-gehalte, maar is om praktische redenen wel meer geschikt als buitenplant.

Promotiemateriaal biedt inspiratie en maakt getoonde planten zeer aantrekkelijk

•

De campagneslogan sluit naadloos aan op de reacties van de deelnemers:
spontaan hebben velen het al over „Verrassend“ als we het buitengebruik
toelichten. men is verrast dat de planten ook buiten goed zullen gedijen.
Vandaar: Verrassend Buiten (Überraschend draußen)

•

De opmaak van het promotiemateriaal spreekt ook aan: vooral door de
kleurrijke uitvoering en de verleidelijke ideeën, die als welkome inspiratiebron

fungeren. Veel deelnemers blijken continu op zoek naar ideeën met planten die ze in en om het eigen huis
kunnen toepassen.
•

Qua inhoud verwachten ze daarin vooral verzorgingstips, ook over de verzorging ná de bloei.

•

Men benadrukt dat men behoefte heeft aan een indringende aandachtstrekker voor Verrassend Buiten in
het tuincentrum, liefst als inspirerende poster boven of achter de betreffende kamerplant binnen. De hier
en daar in tuincentra al gangbare mededeling “ook geschikt voor buiten” is te vaag/subtiel: men wil
nadruk, zekerheid en instructies. Plantenstekers zijn in ieder geval noodzakelijk om de consument te
ondersteunen bij het gebruik buiten, want deze worden meegenomen, bewaard en geraadpleegd.

•

De afgebeelde arrangementen roepen massaal enthousiasme en inspiratie op.
Mensen willen wel graag creatief zijn met bloemen en planten, maar de
voorbeelden moeten ze wel worden aangereikt: daarna maken ze het graag zelf
na, ter meerdere eer en glorie van zichzelf.

•

Liefst heeft de manden in allerlei kleuren en maten náást de planten, en de
planten per stuk (en per drie stuks) geprijsd, zodat men zelf kan beslissen wat en
hoeveel men koopt.

Aanbevelingen
•

De campagne is effectief en inspirerend, zowel voor de Duitse als Nederlandse consument, maar
voorwaarde is wel dat product en presentatie duidelijk herkenbaar zijn op de winkelvloer.

•

De consument moet in winkel/tuincentrum met zijn neus op de verrassende toepassing van de
vertrouwde kamerplanten worden gedrukt. Ook wil de consument wil duidelijkheid hebben over de
periode waarin buitengebruik verantwoord is.

•

De scheiding die in de meeste tuincentra is gemaakt tussen binnen- en buitenplanten benadrukt het
onderscheid. Een neutrale plek voor planten met beide toepassingen zou bijvoorbeeld de boodschap beter
duidelijk kunnen maken aan de consument.

•

Ook de detaillist blijkt niet altijd zeker te weten of bepaalde kamerplanten wel geschikt zijn voor buiten.
Het is zeer belangrijk dat ook de detaillist goed op de hoogte is van welke kamerplanten ook buiten
gebruikt kunnen worden. Zij moeten de boodschap weer overdragen aan de consument.

•

Belangrijk is om de consument te inspireren met voorbeelden van creatieve toepassingen met de planten.
De consument heeft echt behoefte aan voorbeelden en ideeën.

•

Het thema Verrassend Buiten zal goed werken voor een breed assortiment kamerplanten, en is zeker
interessant voor planten met een “ouderwets” imago of die bekend staan als “lastig te verzorgen”. Buiten
kán volgens de consument namelijk veel meer dan binnen (het past bijna altijd) en lijkt de vrees voor
lastige verzorging opeens geen issue meer.

•

Na de betulia, cyclaam en kalanchoë – die voorlopig nog wel wat aandacht kunnen gebruiken - komen op
termijn vooral volgende drie in aanmerking om aan de campagne toe te voegen:

•

o

de potlelie (all-round favoriet, voor gebruik als blikvanger op terras of tuintafel)

o

de gerbera (vanwege de kleurtjes)

o

de gardenia (voor de ouderen)

Ook de zantedeschia en de curcuma roepen veel enthousiasme op, maar deze “designplanten” kunnen
binnenhuis nog veel terrein winnen: het zijn nog vrij onbekende planten die vooral jongeren aanspreken
en goed passen in het beeld van het moderne interieur. Vooral de curcuma ziet men als “exclusief” en “te
mooi voor buiten”, dus promotie voor (verrassend) buitengebruik is in dit stadium niet nodig of zinvol.
Het zou de exclusiviteit zelfs aan kunnen tasten. Ga met zantedeschia en curcuma dus voorlopig eerst
“voor binnen” aan de slag.

Meer weten? Vraag het hele rapport aan via info@tuinbouw.nl, of   .

