Op zoek naar A
‘mooie handel’
De beurzen Groen-Direkt en Plantarium vonden
dit jaar voor het eerst plaats onder één dak. Voor
veel bezoekers ideaal, aangezien ze toch al beide
beurzen bezochten. Waar Plantarium met name
een relatiebeurs is, komen bezoekers van GroenDirekt vooral om inkopen te doen voor het najaar. ‘De
tuincentrumvloer moet weer vol.’
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ls we de beursvloer van
Groen-Direkt oplopen, valt direct op dat bijna iedereen rondloopt met een bestelformulier of
de digitale versie daarvan op zijn mobiele
device. Hier wordt flink zakengedaan. Bezoekers pakken de producten op, bekijken
ze van alle kanten, werpen een kritische
blik op de prijs, overleggen en gaan dan
al of niet over tot het plaatsen van een
bestelling. We spreken Jules Brander en
Demelza Doffer van Tuincentrum Osdorp
uit Amsterdam aan. “De tuincentrumvloer
moet weer vol, dus we zijn op zoek naar
mooie handel. Wat dat is? Producten die
visueel aantrekkelijk zijn, voor een mooie
prijs-kwaliteitverhouding. Een plant moet
compact zijn en het liefst al in bloei.” De
prijs speelt een beperkte rol bij de klanten
die het Osdorpse tuincentrum bezoeken.
“Het staat vaak al in het karretje en dan
kijken ze pas naar de prijs. Vaak ben je
dan al verkocht.” Dat je op de beursvloer
kunt bestellen, bevalt ze wel. “Je kunt direct zakendoen, heel prettig. Verder is het
aanbod hier altijd goed. Mooie producten
en veel keuze.”
In het Friese Burgum kijken consumenten
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wel degelijk naar de prijs, weten Jouke
Douma en Eeuwe Duursma van Tuincentrum Burgum. “Kopers in het noorden zijn
nogal prijsbewust.” Ze hebben echter ook
oog voor wat mooi is. “Wat dat betreft,
hebben we hier volop keuze. Groen-Direkt
heeft altijd een zeer compleet aanbod.”
Ze komen expres al de eerste dag naar de
beurs, want: “Nu heb je nog keuze. Kom je
een dag later, dan is er al veel uitverkocht.
Dat kun je zien aan die oranje stickertjes.”
De collega’s verwachten de komende
maanden nog veel handel. “Vanwege de
droogte is er veel dood gegaan in de tuin.
Consumenten komen nu naar het tuincentrum om die producten te vervangen. We
kopen dus extra in.” Overigens kijken ze
ook al wat verder vooruit. “We kopen hier
ook onze kerstbomen.”
De eigenaren van Löddeköppinge Plantskola, een Zweedse handelsonderneming
in groene producten, zijn vaste bezoekers
van Groen-Direkt. “Hier in Nederland heb
je de ruimste keuze en de beste kwaliteit
voor een goede prijs. Dat weet iedereen.
Daarom is het hier ook altijd gezellig
druk.” Het echtpaar koopt in voor tuin-

centra en tuincentrumketens in Zweden.
“In het voorjaar komen we hier elke twee
weken. Nu het seizoen wat afloopt, is
eenmaal per maand voldoende.”

EUROPESE TUINCENTRA
Naast de beursvloer met producten, is een
deel van de hal ingericht met stands. “Wij
gebruiken deze beurs om te laten zien dat
we onze fruitbomen niet alleen met blote
wortel verkopen, maar ook in container”,
vertellen de eigenaren van J. Rongen &
Zoon bv. “Dit product is vooral interessant
voor Engelse tuincentra. Het slaat goed
aan, we hebben al het nodige verkocht.”
Ook Jos Swinkels van de gelijknamige
vasteplantenkwekerij uit het Brabantse
Sterksel laat een tevreden geluid horen.
“We staan hier vooral om onze relaties
te ontmoeten. Hier loopt onze doelgroep
rond: de Europese tuincentra. Tijdens die
gesprekken halen we nuttige marktinformatie op: waar is behoefte aan?” Vooralsnog lijkt de vraag naar grotere potmaten
te groeien. “En er blijft behoefte aan
gemaksproducten, een pot met een mooi
product dat je zo op je terras of balkon
kunt zetten.”

Brenda Horstra, adjunct-directeur
Tuinbranche Nederland:

‘Droogte geeft
sector impuls’
“Wat wij veel terugkrijgen van onze leden is
dat consumenten, eenmaal terug van vakantie, naar het tuincentrum komen om de door
de droogte verdorde producten in potten en
borders te vervangen. Er is flink wat aanloop
en er wordt goed verkocht. Dat geldt overigens ook voor kamerplanten. De droogte
geeft deze sector dus een impuls. Wellicht
krijgen we nog een mooie nazomer en met
de investeringen die de consument nu doet,
kan hij nog lang genieten van de tuin. Tuincentra spelen daar goed op in. Overigens
zien we gelukkig langzaam maar zeker ook
meer jongeren in het tuincentrum. Dat is de
groep die natuur en milieu belangrijk vindt
en vandaaruit op zoek gaat naar een goede
invulling. Dat is een mooie ontwikkeling.”
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