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‘Tuinier helpen
bij vergroening’
Tuinbranche Nederland wil de komende
vijf jaar 55 miljoen vierkante meter tuin
vergroenen. Dat is ongeveer het oppervlak
van Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Op de winkelvloer krijgt de consument
handvatten aangereikt om niet alleen
geïnspireerd te raken, maar er ook mee
aan de slag te gaan. ‘Tuincentra zijn de
plek bij uitstek om consumenten over het
belang van groen te informeren.’

Frank van der Heide
DIRECTEUR TUINBRANCHE
NEDERLAND
Frank van der Heide kent de tuincentrumwereld van huis uit. Hij
volgde de HBO-opleiding Personeel en Organisatie om vervolgens
vijftien jaar in de detailhandel aan de slag te gaan. Daarvan werkte
hij acht jaar voor Inretail, dat inmiddels een nauwe samenwerking
heeft met Tuinbranche Nederland. Van der Heide was ook acht jaar
lang commercieel manager bij een bouwbedrijf. Sinds mei 2013 is
hij directeur van Tuinbranche Nederland, de brancheorganisatie
voor de gehele tuinketen. De ongeveer 500 aangesloten leden zijn
groen- en tuincentra en fabrikanten, groothandelaren en importeurs in tuinartikelen.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

De belangstelling voor groen lijkt in de coronaperiode
te zijn gegroeid, consumenten hebben enthousiast
bloemen en planten gekocht. Wat heeft de tuinbranche
daarvan gemerkt?
“De eerste klap kwam hard aan, corona zorgde in eerste instantie voor veel onzekerheid. De omzet stagneerde, orders
werden on hold gezet. Gelukkig kwam de omslag al na drie
weken. Mensen moesten thuis blijven en vervolgens zagen
we een enorme boost in uitgaven op het gebied van huis en
tuin. Er werd geklust, opgeruimd, en geïnvesteerd. Vanaf
april werd het ook nog eens heel mooi weer, dat maakte
tuinieren nog aantrekkelijker. In die periode zijn er flinke
omzetten gemaakt, uiteindelijk is 2020 een heel goed jaar
geworden voor de tuincentra en toeleveranciers. En nu nog
heeft de consument huis en tuin hoog op zijn prioriteitenlijst staan dus de omzetten lopen mooi door. Een prachtige
ontwikkeling, die hopelijk nog een tijd aanhoudt.”

Wat was de rol van Tuinbranche Nederland in die periode?
“We zijn continu in gesprek geweest met onze leden, om
samen met hen veilig winkelen te kunnen organiseren, vanuit Zeist materiaal daarvoor te ontwikkelen en samen met
INretail bij de politiek duidelijk te maken dat we, met de
juiste maatregelen, heel goed open konden blijven. Vooral in
de grensgebieden was het voor tuincentra lastig omdat in de
buurlanden soms andere regels golden en grenzen gesloten
werden, waardoor veel klanten toch wegbleven. Uiteindelijk

is het voor het leeuwendeel van de branche goed afgelopen,
daar zijn we met elkaar best trots op en blij mee.”

Heeft deze periode nog tot (blijvende) veranderingen
geleid?
“Op het gebied van digitalisering, en daarmee ook professionalisering, heeft deze periode de branche een boost
gegeven. Corona heeft veel versneld. Omdat de lockdown
begin dit jaar aanzienlijk langer duurde dan verwacht, nam
online een vlucht en zijn tuincentra daarmee in rap tempo
veel meer gaan doen. Nu de winkels weer open zijn, zijn de
omzetten in de tuincentra weer op een mooi niveau, maar is
de online omzet niet teruggevallen. De consument heeft dit
kanaal gevonden en blijft het ook gebruiken, dus daar moeten we op door innoveren. Online informeren, inspireren én
verkopen. Daarnaast is dit het moment om ook naar andere
businessmodellen te kijken en hierop te ontwikkelen. Denk
aan abonnementen die je (online) afsluit, bijvoorbeeld voor
het gebruik van een grasmaaier of een plantenservice. Hoe
kunnen we de klant het beste servicen? Daarbij gaat het niet
alleen om verkoop, maar ook om inspiratie en persoonlijke
aandacht. Zo merkten we dat klanten ‘private shopping’ tijdens de lockdown vaak erg fijn vonden, omdat ze rustig konden winkelen en alle aandacht kregen van het personeel. We
moeten ervoor oppassen dat we al die nieuwe ontwikkelingen niet meteen overboord gooien nu de winkels weer open
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vasthouden. Hoe spelen we daar op in? Interessante vraag
is ook hoe je met klantgerichte content mensen naar je toe
kunt halen. De tuinbranche heeft genoeg mooie verhalen te
vertellen. Zo kunnen we, bijvoorbeeld via filmpjes, socials
of podcasts, het vakmanschap van de kweker laten zien en
inzicht geven in wat er allemaal komt kijken bij duurzame
productie. Je kunt ook content brengen over biodiversiteit
en bijvoorbeeld wateropvang. De consument kiest steeds
meer voor bedrijven die goed weten te vertellen hoe ze iets
doen en waarom ze dat doen. Onze groene branche leent
zich daar uitstekend voor.”

Tuinbranche Nederland maakt zich er ook sterk voor om
het klimaat onder de aandacht te brengen van de consument. Op welke manier?
“De klimaatverandering raakt ons allemaal. Aandacht
vragen voor vergroening, water- en warmteabsorptie is dan
ook een van onze belangrijkste drijfveren voor de toekomst.
Nederland telt zo’n 5,5 miljoen particuliere tuinen en per
jaar komen er zo’n 60 miljoen consumenten naar de tuincentra. Wij zijn dus bij uitstek de plek om consumenten te
informeren. Het is onze ambitie om de komende vijf jaar 55
miljoen vierkante meter tuin te vergroenen. Dat doen we onder meer door klimaatpleinen te ontwikkelen in tuincentra,
waarbij consumenten op zo’n 30 vierkante meter informatie
vinden over hoe zij hun tuin kunnen vergroenen. Door heggen te planten in plaats van schuttingen te plaatsen, door
een sedum dakje op de schuur te leggen, een regenton te
plaatsen of een tegel eruit en een plant erin. Dat kunnen we
niet alleen. Daarvoor zoeken we samenwerking met bijvoorbeeld gemeentes en waterschappen, want zij hebben (lokale)
subsidiemogelijkheden voor vergroeningsmaatregelen die
tuinbezitters kunnen inzetten voor de vergroening van hun
tuin. Die samenwerking is uniek, daar zijn we erg blij mee.
We trekken ook samen op met natuurorganisaties zoals de
vlinderstichting en de vogelbescherming, die interessante
informatie te delen hebben over de fauna in de tuin. Inmiddels hebben we al zo’n 38 klimaatpleinen neergezet, begin
januari zullen het er 50 zijn. In totaal willen we voor nu
uitkomen op circa 75 klimaattuinen. Per locatie bekijken we
wat de mogelijkheden zijn.”

Hoe reageren de overheden op dit initiatief?
“Heel positief. De provincie Friesland heeft zelfs aangeboden
om de kosten voor de klimaatpleinen in de eigen provincie
te betalen, omdat ze het zo’n mooi initiatief vinden. We
pakken het dan ook serieus aan. Zo hebben we een opleiding
ontwikkeld voor medewerkers die de functie van ‘klimaatambassadeur’ kunnen vervullen in de winkel. Zij informeren
klanten over het belang van groen en weten de weg op het
klimaatplein. De opleiding neemt veertig uur in beslag en
bijna 180 medewerkers zijn hiervoor al getraind.”

Welke ambities heeft Tuinbranche Nederland op het gebied
van biologisch aanbod?
“Biologisch wordt marktbreed, dus ook in de tuinbranche,
belangrijker. Consumenten vragen hierom. Niet iedereen,
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maar het groeit, dat zie je bijvoorbeeld ook in de supermarkt. Hier zal de groenbranche meer op moeten inspelen.
Daar liggen kansen en ook zeker uitdagingen. Transparantie
is hierin belangrijk, zodat uitgelegd en geborgd kan worden
hoe een product geproduceerd of geteeld is. In dat verband
hechten wij ook veel waarde aan certificering.”

Vindt de consument duurzaamheid belangrijk?
“De bewustwording groeit. Onderzoek wijst uit dat consumenten steeds meer vragen naar duurzame(re) producten.
Ook dat is door Covid versneld. Hierop kunnen we actief
inspelen door nog meer te innoveren, verder te verduurzamen en dat ook te laten zien, in levende en niet-levende
producten. Met de mooie producten die we in de markt zetten en hoe die kunnen bijdragen aan de wereld van morgen.
Waarbij we dan met elkaar moeten zorgen dat die producten
ook ‘kloppen’, verantwoord zijn en duurzaam. We werken
met fantastische producten en hebben hierover prachtige
verhalen te vertellen. Ik zie voor de toekomst dan ook veel
kansen. Als we daar op de juiste manier op weten in te spelen, met oog voor de wensen van de klant en de maximale
inzet van onze eigen kwaliteiten, gaan we een mooie en nog
groenere toekomst tegemoet.”
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