Eén entree voor groot
tuinplantenevent
Bezoekers van Plantarium ervaren dit jaar
een andere plek voor hun boomkwekerijen vasteplantenvakbeurs. De beurs zit
voor het eerst in een hal die aansluit op
de hallen van het handelshuis GroenDirekt, dat dan eveneens zijn beurs
houdt. Dat betekent twee vliegen in één
klap voor de bezoeker. Op ruim 27.000 m2
kunnen handel en productiebedrijven hun
hart ophalen.
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e twee beurzen sluiten letterlĳk op elkaar aan nu
Plantarium wordt gehouden in het pand van Van
Uden Transport in Hazerswoude. Daarmee wordt
volgens Jos van Lint, beursmanager Plantarium,
tegemoetgekomen aan de wens van bezoekers én deelnemers. Er moest ook wel iets gebeuren, want de animo voor
de beurs liep de laatste jaren terug. Dat de twee beurzen nu
één entree hebben, moet een verbetering zĳn. “Met deze
bundeling zien we dat het aantal deelnemers iets stĳgt.”
Nieuw is ook dat Plantarium echt een vakbeurs is geworden. De zaterdag – waar normaal zo’n vĳf- tot zesduizend
consumenten naartoe kwamen – is geschrapt. Dat brengt
het aantal beursdagen terug naar drie. Van Lint geeft aan
dat door het fysiek samengaan van de twee beurzen de
‘consumentendag’ wel moest vervallen. “Het is niet gewenst
dat een consument op een groothandelsbeurs als Groen-Direkt komt. Daar zie je namelĳk gewoon de handelsprĳzen
bĳ producten staan. Op zich wel jammer dat de consument
niet meer komt, want die trad toch op als ambassadeur van
ons product.” Toch begon deze consumentenzaterdag al wat
langer te schuren, vertelt Van Lint. Zo gaven bĳvoorbeeld
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‘Kwekers doen alleen mee aan
een keuring als ze weten dat de
producten op hun best zĳn’

deelnemende toeleveranciers aan er niet op te zitten te
wachten.

BEURZEN OVERLAPPEN MAAR ZIJN ANDERS
Qua assortiment en producten zit er veel overlap in GroenDirekt en Plantarium, maar de karakters van de twee beurzen zĳn totaal anders. Het verschil is dat bĳ Groen-Direkt
veel direct verhandelbaar product te zien is en dit ook volop
wordt verkocht. Terwĳl op Plantarium vooral bedrĳven in
sierheesters, coniferen en vasteplantenkwekers zich presenteren met producten, concepten en noviteiten. “Plantarium
heeft dus een sterk showelement.”
Op beide beurzen samen staan vĳfhonderd bedrĳven.
Hiervan zĳn er zo’n driehonderd daadwerkelĳk aanwezig
en tweehonderd laten er hun product zien, maar hebben er
geen mensen bĳ staan. Dat laatste is alleen bĳ Groen-Direkt
het geval. Daar komen vooral inkopers van supermarkten en
tuincentra die hun najaarsbestellingen doen. Naar Plantarium komen zĳ ook, maar daar komen bĳvoorbeeld ook de
eindbeslissers van grote inkopers en tuincentra. Daarnaast
zĳn hoveniers en bĳvoorbeeld landschapsarchitecten bezoekers van Plantarium. “Zĳ oriënteren zich op wat er op de
markt is. Plantarium geeft veel meer een doorkĳk voor de
langere termĳn. Vandaar dat we hier een sterke presentatie
van noviteiten hebben, nieuwigheden die nog niet eerder op
de markt zĳn gebracht.”

Jos van Lint bij de entree in aanbouw: “Door de bundeling van Groen-Direkt
en Plantarium stijgt het aantal deelnemers licht.”

GARDEN TRIALS AND TRADE
Dit voorjaar, half juni, vond in de periode van de FlowerTrials voor het eerst de Garden Trials and Trade in het Plantariumgebouw plaats. De beurs is speciaal gericht op houtige
gewassen en vaste planten. Sommige daarvan zĳn in juni op
hun mooist zĳn. Voor kwekers is het dan lastig in augustus
op Plantarium hoog te scoren tĳdens de noviteitenkeuring.
Omdat er ook vaste planten en houtige gewassen zĳn die in
februari op hun best zĳn, ligt een noviteitenkeuring in het
verschiet tĳdens een beurs in die periode. Dat zou de Voorjaarsbeurs van Groen-Direkt in Boskoop kunnen zĳn, aldus
Van Lint. Kwekers hechten veel waarde aan de noviteitenkeuring. “Maar kwekers doen alleen mee aan een keuring
als ze weten dat de producten op hun best zĳn. Je kunt een
noviteit immers maar één keer tonen om het daarna hopelĳk succesvol te kunnen introduceren.”
Er deden 34 bedrĳven mee aan de eerste editie van de
Garden Trials and Trade, waaronder zes gespecialiseerd in
vaste planten en zes met zowel vaste planten als heesters. De
Garden Trials heeft Plantarium niet het gras voor de voeten
weggemaaid. “Nagenoeg al deze deelnemers staan nu ook
weer op Plantarium.”
Overigens verwacht Van Lint dat de bezoekers en deelnemers zich prettiger voelen in de koele, hogere hallen van de
nieuwe locatie dan in het Plantariumgebouw – met glasdek
– waar de beurs eerst altĳd plaatsvond.

Data en openingstĳden
Plantarium en Groen-Direkt zijn op 22, 23 en 24 augustus 2018. De ingang van de beurzen is Greenpark Boskoop, Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp. Voor
vakbezoek is de entree gratis door gebruik te maken
van de verstrekte relatiekaart of door een digitale voorregistratie. Zonder voorregistratie is de entreeprijs
€ 10. Beide beurzen zijn gelijktijdig open van 8.00 tot
16 augustus 2018
18.00. Op de vrijdag tot 16.00 uur.
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