PLANTARIUM

De opzet van Plantarium is dit
jaar anders dan verleden jaar.
De nadruk ligt sterker op beleving en inspiratie. Voorzitter
Jan Willem Griep legt uit wat
het bestuur heeft veranderd en
waarom dat is gedaan. ‘We willen de gids voor de sector zijn.’
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‘Plantarium wil
deelnemers inspireren’
D

e boomkwekerijbeurs Plantarium maakt
zich op voor de vijfendertigste editie. De
beurs lijkt in niets meer op het evenement waarmee het ooit begon. Het thema is dit
jaar ‘Stories’ en daagt standhouders uit om hun
verhaal te verbeelden. Verder zijn er inspiratietuinen (Houses of Inspiration) ingericht waar diverse producten van diverse aanvoerders bij elkaar
worden getoond in een passende omgeving. Zo
wil de organisatie laten zien dat producten elkaar
kunnen versterken. Een primeur is het jongerenfestival Holygreen (zie pagina 14-15), met dj’s, op
het Plantariumterrein.
De organisatie wil het evenement blijven vernieuwen om het vak te inspireren en mensen
bij elkaar te brengen. Dat is nodig, zegt Plantarium-voorzitter Jan Willem Griep. “De organisatie
van Plantarium probeert altijd voor de troepen
uit te lopen. We willen laten zien waar de marktkansen liggen.”
Beurzen voor de boomkwekerijsector hebben
het moeilijk, maar Plantarium blijft het middelpunt. Wat is het geheim?
“Het klopt zeker dat beurzen het moeilijk hebben. Het geheim van Plantarium is dat de beurs
tot stand komt voor en door boomkwekers. Dat
betekent dat het bestuur van Plantarium voor
een deel wordt gevormd door mensen uit de
boomkwekerij. We weten dus wat de behoeftes
en trends zijn in de sector en daar kunnen we op
inspelen. Daarbij hebben we in Proba, de uitvoerende organisator, een heel goede partij om mee
te werken. We kennen het vak, de deelnemers en
de bezoekers.”
U komt zelf niet uit de boomkwekerijsector. Is
dat lastig?
“Ik ben inderdaad niet geworteld in de boomkwekerij. Het is een bewuste keus van het bestuur
geweest om een ‘buitenstaander’ als voorzitter te
kiezen. Mijn voorganger, de onlangs overleden
Jan van den Bos, was dat ook. Hij was voorzitter
van de VGB. Hij is veertien jaar voorzitter geweest
van Plantarium. Het heeft altijd goed gewerkt om
iemand van buiten de sector op die plek te hebben.
Als voorzitter kun je je onafhankelijk opstellen en
met een frisse blik naar de materie kijken. Dat heeft
Jan van den Bos meer dan eens gedaan en ik probeer in zijn voetsporen te treden.”
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Dit jaar staat in het teken van Plantarium 3.0:
hipper en een bron van inspriatie. Waar heeft
dit toe geleid?
“Wat mij in Plantarium heeft aangesproken als
bezoeker en als voorzitter is dat de organisatie altijd voor de troepen uit probeert te lopen.
Dat maakt ook dat je in een aantal thema’s gids
voor de sector wilt zijn. Dat doet Plantarium
niet op een belerende manier, maar richtinggevend door te laten zien waar de kansen in de
markt liggen.
Dit jaar hebben we de opzet omgegooid en nog
meer nadruk op beleving gelegd. Daar wordt
positief op gereageerd door het vak, maar ook
door mensen van buiten. Die beleving is steeds
belangrijker. Een goed product is een randvoorwaarde om succesvol te zijn, maar een
deel van het succes zit ook in de marketing en
de mate waarin je je kunt onderscheiden. Dit
jaar zetten we met het thema ‘stories’ in op die
kant van het vak.”

Onder standhouders is weinig animo te
bespeuren voor de laatste dag, als consumenten de beurs kunnen bezoeken. Hoe
maken jullie deze dag interessant voor de
standhouders?
“Dat is inderdaad een discussie die al speelt
zolang ik voorzitter ben. Je kunt zeggen, op die
bewuste zaterdag kun je gratis feedback ophalen van de eindgebruiker. Je krijgt een consumentenpanel op je stand waarvoor je anders dagen
onderweg moet zijn. Ondernemers mogen vanaf een bepaald tijdstip de producten verkopen en
we zien dat elke keer meer deelnemers dat doen.
Maar we kennen het kritische geluid. We stellen
dit jaar deelnemers in de gelegenheid om drie
in plaats van vier dagen op de beurs te staan. We
scheiden een klein deel af dat we op zaterdag niet
toegankelijk maken. Dat is voor ons een testcase.
We hebben geconstateerd dat een kleine groep
kiest voor deelname op drie dagen. We blijven
geloven in de kracht van de consumentendag.”

Hoe is het thema ‘stories’ ontvangen door de
standhouders?
“In zijn algemeenheid zie je dat de ene deelnemer nadrukkelijker met het thema aan de slag
gaat dan de ander. We hopen dat we deelnemers weten te inspireren. Als ze er niets mee
doen, hoop ik dat ze op de beurs denken dat er
meer in had gezeten. Ondernemers zijn soms
bang om met hun verhaal op de voorgrond te
treden. Bedrijven die daar wel goed in zijn, zijn
vaak ook succesvol.
De ervaring leert dat de beursthema’s niet uit
de lucht komen vallen. Daar is door de organisatie echt lang en goed over nagedacht. Ik vind
dat al je het thema storytelling niet oppakt, dan
mis je een kans. Maar aan de andere kant realiseer ik me ook dat niet iedereen in het vak hier
even hard me bezig is. De waan van de dag, het
verwerken van orders en het aansturen van
productie vraagt veel tijd.”

Hoe past het Holygreen festival in Plantarium?
“Er zijn verschillende aanleidingen. We bestaan
vijfendertig jaar. Dat is reden voor een feestje. En
we vragen ook in onze sector hoe we de jonge
generatie bij het vak kunnen betrekken. We willen laten zien wat de sector jongeren te bieden
heeft. Toen we die elementen gingen combineren, dachten we dat het geweldig zou zijn om
een festival te organiseren. Het brengt deelnemers met jongeren in aanraking. Het past echt
op Plantarium. Het wordt ook door jongeren
georganiseerd. De drive en het enthousiasme
zijn hartverwarmend. We steken onze nek uit
met het festival, maar ik denk dat het hartstikke
leuk gaat worden.”

Heeft de nieuwe aanpak tot meer verhuurde
standruimte geleid?
“De verhuurde standruimte is een constante.
De effecten van veranderingen komen meestal
vertraagd door. Als mensen zien hoe het werkt
zal dat een extra impuls geven.”

Wat vindt u zelf het leukste aan Plantarium?
“De mensen. Zo’n week Plantarium is voor mij
een heel intensieve periode. Ik kom veel oude
bekenden tegen en dat vind ik mooi. Ik blijf elke
editie genieten van de mensen die Plantarium
maken tot wat het is. De boomkwekerij is een
prachtige sector. In de tijden dat het slecht ging
in de sector heb ik mijn hoed afgenomen voor
die mensen omdat ze bleven volhouden. En het
is goed om ze te spreken nu het beter gaat in de
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