Krĳg een band
met je plant

Trends zijn een handig
hulpmiddel voor de promotie
en marketing van producten,
ook in de groensector.
Waar kun je trends beter
spotten dan op een beurs?
Greenity toog samen met
trendwatcher Aafje Nijman
naar Plantarium om te
ontdekken hoe de sector
hierop inspeelt.
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E

r is een kentering gaande in de beleving van de tuin, weet trendwatcher Aafje Nĳman. “De tĳd van de
betegelde tuin voor ultiem gemak is
voorbĳ. Borders gevuld met planten winnen
weer terrein. Ook in huis worden bloemen
en planten belangrĳker, vooral onder jongeren. Wat hen aanspreekt, zĳn de thema’s
‘natuur’, ‘duurzaam’ en ‘gezond’. “Een
plant is niet alleen decoratief, maar heeft
ook een functie en dat interesseert hen.”

JONGEREN WILLEN CONCEPTEN
Dat jongeren een opkomende doelgroep
zĳn, is goed nieuws, erkent Aafje. Dit
heeft ook consequenties voor de marketing en verkoop van groene producten,
benadrukt zĳ. “Er liggen veel kansen die
nog niet worden benut. Jongeren komen
namelĳk niet zo snel in een tuincentrum
als ouderen. Die bereik je op een andere
manier. Door concepten aan te bieden bĳ
de supermarkt of bouwmarkt, bĳvoorbeeld, via ‘pop-up stores’ in de stad en
online natuurlĳk.”

‘Plants, your healthy friends’
12

Daarbĳ blĳft gemak in de zin van ‘een
concept’ belangrĳk. “Waarom kun je
nog geen kant-en-klare tuin kopen? Met
borders die je eenvoudig kunt aanvullen
door de planten online te bestellen?” Aafje
verwĳst naar de ‘talking devices’ die in
de woningmarkt steeds meer in opmars
zĳn. “Straks zit je op je bank, vraag je aan
je device welke planten het beste passen
in jouw tuin en krĳg je een lĳstje voorgeschoteld. Vervolgens kun je ze meteen
bestellen. Deze spraakgestuurde voorzie-
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Albizia julibrissin ‘Boubri’, een ‘Perzische
slaapboom’ met pluizige bloem

Aafje Nijman: ‘Waarom kun je nog geen kant-en-klare tuin kopen?’

ningen gaan de markt echt veranderen.”
Op de beurs gaan we op zoek naar uitingen van de drie stĳltrends die voor de
sector zĳn geformuleerd: Soft Landing,
waarbĳ het gaat om zachte bladen, pluizige bloemen, ronde vormen en pasteltinten; New Frontiers, dat in het teken staat
van futuristisch denken met gebruik van
technische materialen, verloop van kleuren en planten die schaduw geven, zodat
je ook in de tuin het scherm van je laptop
kunt lezen; en Harvesting Elements, dat
inzoomt op gerecyclede materialen, losse
onderdelen die samen een nieuw geheel
vormen. “De planten die de een rooit, kan
de ander adopteren. Wat hierbĳ past, zĳn
donkere kleuren en dubbele kleuren.”

PLANTEN GEMIXT
Op de beursvloer zien we een aantal
borders waarbĳ de planten gemixt door
elkaar staan. “Doordat de beplanting
ogenschĳnlĳk nonchalant is samengesteld, ontstaat een natuurlĳke uitstraling.
Dit zou je als kant-en-klare tuin kunnen
aanbieden. Zet dit op de winkelvloer met
nummers erbĳ en laat de consument
zĳn plantjes in ‘het magazĳn’ uitzoeken.
Zoals bĳ Ikea.” Als we het over de kleur
en de uitstraling van de planten zelf
hebben, wĳst ze op Echinacea ‘Noecthree’
met een opvallend bolvormig hart. “Zo
lĳkt het bĳna een dahlia.” Senecio ‘Angel
Wings’ is een mooi voorbeeld van een
plant met zachte bladeren. In de collectie Hydrangea zien we mooie donkere
variëteiten zoals ‘Deep Purple Dance’ en
‘Black Diamonds’. “Dat past perfect bĳ de

trend Harvesting Elements.”
Wat haar overall opvalt op de beurs: “Ik
zie weinig ‘Instagrammable’ presentaties. Dat is jammer, want als je dat goed
doet, kan het beeld van jouw product de
hele wereld over gaan. Daar wordt nog
te weinig over nagedacht.” Een artistieke presentatie van een gras komt in de
buurt, maar: “Hier mis ik de informatie.
Wat is het?” Belangrĳk is ook dat producten in een combinatie of mix worden
gepresenteerd. “Jouw product komt beter
uit de verf als je laat zien hoe je het met
andere producten kunt combineren. Dat
is immers ook hoe het bĳ de consument
in de tuin is. Probeer te inspireren.”
Een concept van fruitbomen vindt de
trendwatcher een mooi voorbeeld van
vraaggericht denken. “Mooie presentatie,
plaatje erbĳ in de goede sfeer, je kunt dit
in je tuin zetten, maar ook op het balkon.
Goed gedaan.” Het concept ‘Plants, your
healthy friends’ ziet Aafje als hét concept
voor jongeren. “Dit zet je bĳ Albert Heĳn
neer, maar ook bĳ Leen Bakker of in een
pop-up store in de stad. Je neemt het
makkelĳk mee en het woord ‘healthy’
spreekt jongeren aan. Nog mooier wordt
het als er een verzorgingslĳn bĳ zit waarmee je de bladen kunt afsproeien, snoepjes voor de plant, potjes om te stekken…
Door met de plant te werken, krĳg je er
een band mee en wordt de liefde voor
groen alleen maar sterker. Producenten
moeten vooral niet bang zĳn om iets met
het thema ‘verzorging’ te doen. Daar ligt
een markt.”

Artistieke presentatie gras

Echinacea ‘Noecthree’

Garden Orchid, diverse tuinorchideeën gemixt in
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