PLANTARIUM

Plantarium richt zich op nieuwe doelgroepen
Plantarium bouwt in 2016 verder op het fundament dat vorig
jaar is neergelegd, met veel aandacht voor ontmoetingsmo-

Plantarium 2016
woensdag 24 augustus: 9.00 –18.00 uur
donderdag 25 augustus: 9.00 –18.00 uur

gelijkheden op de beursvloer. De organisatie maakt daarnaast

vrijdag 26 augustus: 9.00 –18.00 uur

extra ruimte vrij voor ideeën en noviteiten om nieuwe doelgroe-

Vakbezoek kan op alle dagen gratis naar
binnen, mits zij zich aanmelden via
www.plantarium.nl. Zaterdag is de beurs
ook toegankelijk voor particulieren tegen
betaling van 5 euro.

pen aan te spreken zoals ontwerpers en studenten. ‘Inspiratie,
innovatie en beleving, daar gaat het om.’
Tekst: René Bouwmeester en Jeannet Pennings
Fotografie: René Faas en René Bouwmeester
et thema van Plantarium 2016 is ‘Show
it’, vrij vertaalt in goed Nederlands ‘laat
het zien’. “Het is een oproep aan de
deelnemers, maar ook aan onszelf als organisatie, om meer te laten zien”, legt beursmanager
Jos van Lint uit.
Dat ‘meer laten zien’ betekent dat de Plantarium-organisatie zowel de breedte als de diepte is ingegaan met de beursopzet van dit jaar.
In de breedte is het aanbod toegenomen doordat aandacht is besteed aan nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld aan de institutionele markt
(de gemeenten en overheden) en aan handelsverkeer tussen kwekers onderling. Plantarium
is de diepte ingegaan met bijvoorbeeld meer
aandacht voor innovatie.

Het programma kent dit jaar een aantal nieuwe elementen. Met de opzet wil Plantarium de
beurs aantrekkelijker maken voor een grotere groep vakgenoten. Tevens ontstaat op deze
manier een omgeving waarin mensen met verschillende specialisaties met elkaar in contact
komen. Dat kan weer leiden tot nieuwe business. “Plantarium wil op deze manier als aanjager van de handel fungeren”, zegt Van Lint.
“Want daar gaat het om. Uiteindelijk moet er
zo veel mogelijk handel uit voortkomen.”
De samenwerking met handelsbeurs
Groen-Direkt wordt in 2016 voortgezet. Dit
betekent dat Plantarium en de najaarsbeurs
van Groen-Direkt gecombineerd is te bezoeken onder de naam Ticket2Boskoop. Plantarium profileert zich daarbij als relatie- en innovatiebeurs. Groen-Direkt focust zich op haar
rol als handelsbeurs in boomkwekerijartike-
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zaterdag 27 augustus: 9.00 –16.00 uur

len met een ruim aanbod op 15.000 vierkante meter. Bezoekers van beide beurzen krijgen
in totaal het aanbod van zo’n 500 kwekers, 200
handelsbedrijven en 50 toeleveranciers op een
presenteerblaadje.
Het ‘treintje’ dat het afgelopen jaar tussen Plantarium en Groen-Direkt reed, keert terug. De
organisaties hebben zelfs een gat gemaakt in
de dijk die beide percelen scheidt om het traject van de trein te verkorten.

In dezelfde lijn vinden dit jaar ook twee verkiezingen plaats, waaronder ‘Het Beste Idee Plantarium 2016’ (zie kader). “Het gaat om reuring
op de beursvloer”, zegt Van Lint. “We willen een
podium geven aan innovaties.” Ook de medewerkers van de bedrijven in de sector zijn niet
vergeten, daarvoor is de verkiezing ‘Het Beste
Green Team Plantarium 2016’ (zie kader) in
het leven geroepen. Net als verleden jaar zijn er
ook op de beursvloer lezingen en workshops.
Zo verzorgen onder meer Rabobank en Naktuinbouw bijeenkomsten. “We willen zoveel
mogelijk van dit soort evenementen laten
plaatsvinden. Daarmee ontstaat dynamiek op
de beursvloer.”

NOVITEITEN
Tijdens de 34e editie van Plantarium is net als
voorgaande jaren veel aandacht voor nieuwe
producten. Voorheen noemde de organisatie
dit ‘nieuwigheden’, maar de organisatie

VEREDELING
Nieuw dit jaar is ‘Sortiment on Stage’, georganiseerd door Plantarium en Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Dit
onderdeel bestaat uit presentaties over nieuwe
producten, verzorgd door veredelaars en kwekers uit binnen- en buitenland. Van Lint: “De
afgelopen tien jaar lag de nadruk op visueel
aantrekkelijke producten voor de consumentenmarkt. Maar ondernemers doen ook onderling veel zaken: van kweker naar kweker. Om
die groep te bedienen, hebben we ‘Sortiment
on Stage’.”
Het is de bedoeling dat deze presentaties kort
en puntig zijn, zegt Van Lint. “Het gaat er niet
om dat iemand een uur op het podium staat
te praten. Het zijn korte ‘pitches’ over een product. Dat duurt tien tot vijftien minuten. Daarna kunnen bezoekers met de sprekers in discussie gaan. Dit programmaonderdeel heeft
echt een interactieve insteek.”
Vier lezingen vinden plaats op Plantarium,
twee lezingen worden gehouden op de Proeftuin van Holland in Boskoop waar ook de sortimentstuin van Harry van de Laar zich bevindt.
Van Lint signaleert ook toenemende belangstelling van de institutionele markt. Plantarium speelt daar op in door contact te zoeken
met ontwerpers om hen in contact te brengen
met leveranciers. Op Plantarium worden zeven
belevingswerelden van open openbaar groen
getoond. Dit geeft een indruk hoe het openbaar groen kan worden beleefd. De gedachte is
dat ontwerpers op deze manier hun weg naar
Plantarium vinden.

Plantarium zoekt reuring op de beursvloer

Het Beste Idee
Twe e ve r k i e z i n g e n
maken hun debuut tijdens de 2016-editie
van Plantarium. Een
daarvan is die van ‘Het
Beste Idee’. Kennis en
innovatie zijn de belangrijkste pijlers van de Nederlandse sierteeltsector. “Daar wilden we met Plantarium een draai aan geven”, vertelt
mede-initiatiefneemster Helma van der
Louw. De verkiezing is volgens haar de
zoektocht naar een out-of-the-box idee.
“Iets waarvan wij nu misschien zeggen
‘dat gaat nooit gebeuren’, maar over tien
jaar zo maar werkelijkheid kan zijn. Daarbij geldt: the sky is the limit. We willen
vooral het bedrijfsleven aan het denken
zetten, het vak prikkelen.”
En dus zullen tijdens de beurs verschillende innovaties gepresenteerd worden,
afkomstig uit zowel het bedrijfsleven
als van studenten. “We hebben diverse
opleidingen, zowel groen als niet groen,
benaderd om studenten met ideeën te
laten komen. We waren wat aan de late

kant – een leermoment voor volgend
jaar – maar studenten die al met interessante projecten bezig waren, zullen vertegenwoordigd zijn op Plantarium.”
In totaal hebben veertien inzenders zich
aangemeld die op het ‘Plein van de toekomst’ tien minuten de tijd krijgen om
hun idee te pitchen voor een vakjury.
Dat gebeurt op de woensdag- en donderdagochtend van Plantarium. Naast de
juryleden mogen ook bezoekers van de
beurs hun voorkeur aangeven. Studenten met het winnende idee krijgen een
geldprijs van duizend euro; de prijs voor
bedrijven is een mediapakket ter waarde
van hetzelfde bedrag.
Hoewel het volgens Van der Louw nog
gekker kan, zitten er zeker al leuke ideeën tussen de aanmeldingen. Ook afkomstig uit het buitenland. “Thema’s die aan
de orde komen zijn de automatisering in
kassen, energievraagstukken, concepten,
marketingideeën en een geheel nieuwe
wijze van informatieverstrekking. Al met
al een mooie vulling voor de eerste editie van deze verkiezing, die de komende
jaren verder zal moeten groeien.”
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Jos van Lint: ‘Plantarium is inspiratie, innovatie en beleving’

gebruikt nu de internationaal beter te vertalen
titel ‘noviteiten’.
De belangstelling van inzenders voor deze
noviteitenverkiezingen is groot. Plantarium is
vlak voor het sluiten van de inschrijving overstelpt met aanmeldingen. Van Lint: “We hadden er tachtig, maar vorig weekeinde kwamen
er vijftig bij. Ik denk dat het voor een belangrijk
deel komt doordat deelnemers afwachten of ze
hun planten op tijd gereed hebben om ze zo’n
podium te geven.”
Dat hoge aantal stelt de organisatie wel voor
een uitdaging. Normaal gesproken moeten de
inschrijvers tien planten aanleveren voor de
keuring. Dat levert echter zo’n karrenvracht
aan planten op, dat de organisatie van de keuring, de KVBC, heeft besloten dat vijf exemplaren volstaan. In een aangrenzende ruimte
biedt Plantarium de mogelijkheid om de plant
te laten zien in een aangeklede omgeving, bijvoorbeeld op een terras.
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TOEKOMSTBLIK
Plantarium geeft dit jaar ook een blik in de
toekomst. Arrangeurs richten op een aantal
plekken stands in met elkaar versterkende
producten. Er staan verschillende producten
bij elkaar in een eigentijds gestileerde omgeving. De organisatie hoopt dat deze verrassende presentaties leiden tot cross-selling,
waarbij bestaande klanten ook andere producten kopen die ze in de stand zien. Het is
dan ook de bedoeling dat de handel op deze
getoonde trends en arrangementen inspeelt.
Ook is de gedachte dat bezoekers hierdoor
geprikkeld raken om ook volgend jaar de
beurs te bezoeken.
“Dit is de richting die Plantarium in de toekomst op wil”, legt Van Lint uit. “Dit kan het
hart van Plantarium 2017 worden. We willen
rondom het Europaplein de nieuwe ‘look’ en
‘feel’ tonen. Het gaat om inspiratie, innovatie
en beleving.”

Het Beste
Greenteam
Behalve het beste
idee is Plantarium ook
een zoektocht gestart naar
het beste greenteam. Ondernemers die
trots zijn op hun medewerkers – en wie
is dat niet? – kunnen hen nomineren. “De
medewerkers zijn medebepalend voor
het succes van een onderneming”, vertelt Helma van der Louw. “Als organisatie
hebben we vaker gemerkt dat medewerkers vaak heel verrast zijn en geïnspireerd raken als ze op Plantarium lopen.
Ze komen alleen heel weinig op beurzen.
Met deze verkiezing willen we medewerkers meer bij Plantarium betrekken.”
De werkgevers die hun greenteam willen nomineren, zijn gevraagd een aantal
vragen te beantwoorden en hun motivatie te geven. Een vakjury beoordeelt de
ingevulde formulieren. “Daarnaast krijgen de teams een proeve van bekwaamheid. Dat betekent dat ze in teams van
twee personen de beursvloer op gaan en
een aantal opdrachten moeten uitvoeren. Dit alles om hen actief bij de beurs
te betrekken. Op de vrijdagmiddag van
Plantarium volgt de prijsuitreiking.”

