T E E LT V E R B E T E R I N G

Laat zien wat je te bieden
hebt. Dit is na het telen
van goede planten het
belangrijkste werk van
de vasteplantenteler.
Als niemand weet dat
er mooie vaste planten
zijn, hoe ze er uitzien en
al helemaal niet waar ze
te koop zijn, dan gaan
alle tuinen weer vol met
zomerbloeiers. De echte
tuinliefhebber blijft dan
verstoken van de mooiste
soorten vaste planten.

Showtuin van J.M. van Berkel in Hillegom.

Laat zien wat je hebt en doet
Tekst en fotografie: Henk van den Berg,
teelt- en bedrijfsadviseur

Laten zien wat je allemaal hebt en
wat je allemaal kunt, is moeilijker
dan gedacht. Veel kwekers hebben
een houding van ‘ze weten me wel
te vinden’, of ‘ik heb een kwekerij
en geen showtuin’. Toch moet dit
anders als je wilt blijven meespelen
in deze snelle wereld van beelden en
emoties.

TABLET VOOR IDEEËN
De hedendaagse consument zoekt
op zijn tablet als hij op een idee
komt. Soms is er niet eens een idee,
maar gaat de tablet aan om op
ideeën te komen. Wat het eerste in
beeld komt, blijft het meeste hangen. Wie zoekt op ‘tuin’ komt uit bij
de tuinarchitecten die het meeste
aan de weg timmeren op internet en
sociale media. Ze laten vanuit hun
eigen interesse of smaak zien hoe

ze een tuin inrichten. Die interesse
wordt gevormd door de handelaren,
die via allerlei kanalen hun producten aanbieden en zichtbaar maken
via foto’s en filmpjes. Een tuinarchitect maakt dus geheel volgens zijn
eigen creativiteit een zeer originele
tuin en denkt dat hij alles zelf verzint. Een tuinarchitect zal wel zoeken, maar alleen naar de dingen die
hij al weet.
Het is dus belangrijk dat deze mensen veel weten. Het is ook belangrijk
dat zij niet het idee krijgen dat ze
op de een of andere manier een
kant op gedrukt worden, omdat ze
anders niet meer origineel zijn. Het
is de bedoeling om de gebruikers
van onze planten zo veel mogelijk
dingen te laten zien en hen dan zelf
te laten kiezen.
Tuinarchitecten zijn trendsetters.
Als zij bepaalde planten gebruiken,
gaan de trendvolgers (de rest van de
wereld) gewoon mee. Het lukt een
creatief tuincentrum om planten
aan de man te brengen met ‘bekend
van’. Als je iemand met originele

ideeën nadoet, lijk je namelijk zelf
ook best wel origineel. Laten we nu
in het vasteplantensortiment zo veel
leuke en originele planten hebben,
dat zelfs als mensen de trend volgen
ze allemaal een originele tuin kunnen hebben.

MAAK FOTO’S
Eigenlijk is het heel eenvoudig. In
de eerste plaats: maak foto’s. Van de
soorten die je teelt, maar vooral ook
van dingen die op de tuin gebeuren.
Foto’s van bezigheden die leuk zijn
en waaraan je duidelijk kunt zien
dat je liefde voor het vak hebt. Lopen door een gewas met bloemen en
vlinders. Een lekker wijntje drinken
vlak bij een mooie border. Mooie
plaatjes van alleen een enkele bloem
zijn er genoeg. Het gaat tegenwoordig om de beleving. Als laatste moet
je deze foto’s met grote regelmaat
ongevraagd naar je klanten sturen.
Als ze de foto op sociale media
gebruiken, is de klus geklaard. Iedereen kan dan zien welke planten
je teelt.
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