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Digitale vakbeurs
‘smaakt naar meer’
De afgelopen week gehouden digitale
editie van Plantarium is volgens voorzitter
Jan Willem Griep een succes. “Dit smaakt
zeker naar meer”, refereert hij aan de
livestreams die op 2 en 3 september zijn
gehouden. Ook Greenity bracht twee
edities van Greenity Talks vanaf de beurs
in het Plantarium-gebouw.
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GEMIST?
Het volledige programma van Plantarium Digital
Expo is na gratis registratie terug te kijken op
www.plantariumdigitalexpo.nl.
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lantarium zocht samenwerking met instagrammer
Mr. Plantgeek, de Brit Michael Perry. De groenliefhebber heeft 28.000 volgers op zijn socialmediaplatform. Aanvankelijk zou de plantengek een deel van
het programma presenteren vanuit het Plantariumgebouw
in Hazerswoude-Dorp, maar de quarantaineregels als gevolg
van corona maakten dat praktisch onmogelijk. Al streamend
werd Mr Plantgeek toch in het programma gevlochten, en
kon hij onder meer vertellen over de laatste trends op het
gebied van bloemen, planten en tuinieren.
Behalve Perry waren Greenity en boomkwekerijwebsite en
-blad Boom in Business bij het evenement betrokken. Beursmanager Jan van Seventer wilde met de samenwerking een
‘breed platform’ voor de sector optuigen. Volgens Griep is
dat gelukt. Hoewel de voorzitter hoopt dat volgend jaar weer
een fysieke beurs wordt gehouden, ziet hij grote kansen voor
een combinatie met digitale evenementen.
Met 10.000 bezoeken aan de plantariumwebsite direct na
afloop van het tweedaagse livestreamevenement en ‘talloze
positieve reacties’, sprak Griep van “matchmaking greenspiration” in de praktijk. “We zijn er trots op dat we een wereldprimeur in de boomkwekerij- en vasteplantenvakbeurzen mochten brengen. Een volledig digitale editie, waarmee
we ondanks corona toch onze buitenlandse relaties konden
en kunnen bereiken.”
Zestig procent van de kijkers kwam uit Nederland, de overige 40 uit het buitenland. Griep: “Dat komt overeen met
de verhoudingen die we altijd zien bij onze fysieke beurs.”
Groot verschil was dat het Plantarium-gebouw nagenoeg
leeg was, op een studio en de opstelling van een aantal
noviteiten na. Vanuit die studio zijn twaalf gesprekken
uitgezonden over onder meer de markt, de toekomst, trends,
precisietechniek, familiebedrijven, de keuringscommissie,
trends en er was een afsluitend café waarin de afgelopen
beursdagen werden besproken.

COMMISSIELEDEN ONDER DRUK?

Mr. Plantgeek Michael Perry bleef vanwege corona in Engeland, maar was toch
betrokken bij de vakbeurs.
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Greenity-redactrice Monique Ooms sprak met secretaris Ronald Houtman en leden Leon van Lint, Jaap Wezelenburg en
Kees Jan Kraan over het werk van de Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen (KVBC), die onder meer de keuring
van de nieuwigheden ter hand nam. Of de commissieleden
wel eens onder druk worden gezet voor een keuring, wilde
Ooms weten. Houtman: “Er is wel eens discussie na afloop
en dat is logisch. Iedereen vindt zijn eigen kind het mooist.
Als secretaris keur ik zelf niet mee, maar geef ik wel aan hoe
de commissie tot het oordeel is gekomen. Al wordt er wel
eens gemopperd door de inzenders, het is altijd uit te leggen.
Meestal komt het dan wel goed.”
De KVBC-leden hebben zelf overigens nog nooit goud gewonnen bij een keuring. Ze keuren uit ‘pure liefhebberij’ en
vergroten ook nog eens de assortiments- en vakkennis, ver-
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Wouter den Hollander, gespreksleidster Monique Ooms, Kim van Haaster en Mathijs van Houtum bespraken familiebanden en marktbenaderingen in Greenity Talks.

klaarden de leden tijdens Greenity Talks. Ze kunnen nog wel
nieuwe, jonge leden gebruiken. Dat heeft de KVBC voornamelijk zelf in de hand, bleek uit het gesprek. Voor het keuringswerk word je namelijk gevraagd. “Al zijn kwekers die zich
aanmelden natuurlijk altijd welkom”, voegde Houtman toe.

VAN BOLLENKWEKER TOT POSTERBOY
Ooms sprak in Greenity Talks ook met drie ondernemers
uit familiebedrijven, die duidelijk een eigen markt hebben
gevonden. Zo legde Wouter den Hollander uit dat hij binnen
familiebedrijf Kolster BV de ruimte kreeg om de online verkoop van tuingereedschap via Bol.com op te zetten. “Marketing is daar heel belangrijk bij en daar kan de boomkwekerij
nog veel stappen in zetten”, zei Den Hollander. Mathijs van
Houtum ambieerde een carrière in de horeca, maar stapte
uiteindelijk toch in het familiebedrijf. Biologische kwekerij
Van Houtum levert ook biologische potgrond via Bio-Kultura en inmiddels bestiert Van Houtum die neventak al weer
even. “Ervaringen uit mijn horecaloopbaan kon ik goed
gebruiken in het klantcontact. We breiden nog steeds uit”,
verklaarde Van Houtum.
Kim van Haaster legde uit hoe zij in een discotheek op Ibiza
de Nederlandse kweker en exporteur Hein van Haaster tegen
het lijf liep. Het klikte op vele fronten en inmiddels zijn de
twee een stel. Kim van Haaster heeft een achtergrond in de
cosmetica en lanceerde een schoonheidsproduct op basis van
inhoudsstoffen uit tulpen. En Hein? “Het is mijn eigen bedrijf, maar Hein is wel posterboy voor de lijn”, bekende Kim
van Haaster. De drie ondernemers spraken over het belang
van netwerken, marketing en over de voordelen van korte
lijnen binnen familiebedrijven. Die maken snelle beslissingen mogelijk.

Double Play Doozie
krijgt goud
Inzending Double Play Doozie van Valkplant heeft de gouden medaille van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) gekregen op
Plantarium 2020. Zilver ging naar Tiny Tampa van Van Vliet New Plants, Delgenius Breezin van All Plants, Feathers Flamingo en Coppertop van Plantipp.
De KVBC-jury kende ook nog acht bronzen medailles toe. De volledige uitslag van de KVBC Summer Challenge 2020 staat op de Plantarium-website.
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