Verbinden met groen
Het is toch mooi wat je allemaal met groen kunt doen. Dat weten ze bij Stokvis
Content, specialist in tv-programma’s in het outdoor-genre, maar al te goed.
Op het moment dat op loopafstand van hun kantoor in Almere de eerste
contouren voor de Floriade tot stand kwamen, was het idee om hier content
voor hun programma’s te creëren dan ook snel geboren.
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‘We gaan een
mediabeleving rondom
de Floriade creëren’
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asper Stokvis, algemeen directeur
van Stokvis Content, en sales director Mark Wijlhuizen melden zich
in het Food Forum op het terrein
van de Floriade. Achter het gebouw wordt
hard gewerkt aan de totstandkoming van
wat Stokvis noemt ‘het grootste groenproject in Nederland’. “Wij zien hier allerlei
mogelijkheden voor de programma’s die
wij maken. Wij zijn marktleider in het
maken van groenprogramma’s, dat doen
we voornamelijk voor RTL en Talpa. Dan
kun je denken aan de Grote Tuinverbouwing met tuinexperts Ivo Putman en Rob
Verlinden, en Lodewijks Droomtuinen en
Lodewijks Groene Geluk met Lodewijk
Hoekstra.” Ze zijn met hun productieteam
ook een vaste bezoeker van Keukenhof.
“Een geweldige locatie en een fijne samenwerking.”

NIET STUREN
Over de drive voor hun programma’s
vertellen Stokvis en Wijlhuizen: “Wij
gebruiken het medium tv om mensen te
enthousiasmeren iets te gaan doen, actief
te zijn. En dan altijd vanuit de positieve
insteek: het glas is halfvol. Daarbij sturen
we niet, in de zin van ‘je moet deze
hortensia gebruiken’ of ‘geel is niet mooi
in je tuin’, maar laten vooral zien wat er
allemaal mogelijk is. We promoten groen
en laten de keuze aan de consument zelf.”
Dat doen ze mede vanuit de overtuiging
dat groen belangrijk is voor de mens. “Als
je in een bos loopt, of in een mooi park of
in een leuke tuin zit, voel je zelf wel wat
groen met je kan doen. In de natuur zijn
relativeert en het maakt je vrolijk. Dat willen we laten zien en delen. We willen een
positieve boodschap brengen. Niet vanuit
een politiek statement en ook niet sturend
vanuit een bepaalde retailer. Wij zien onze
rol vooral als die van verbinder. Wij proberen te inspireren en de consument gaat
vervolgens zelf aan de slag.”
De programma’s trekken veel kijkers.
Wijlhuizen: “Een half miljoen mensen
kijkt naar de Grote Tuinverbouwing, dat is
nog los van het uitgesteld kijken. We kunnen wel concluderen dat de belangstelling
voor groen de laatste jaren is gegroeid.
Niet alleen bij mensen met grote tuinen,
maar ook bij mensen die in de stad wonen
en op hun eigen vierkante meter toch
iets met groen willen doen. De tuin wordt
geassocieerd met genieten en ontspannen.
En hoewel de tuin groen moet zijn, heeft
de gemiddelde consument vooral belangstelling voor een onderhoudsvrije tuin.
Men is op zoek naar praktische oplossingen.” In de verschillende tv-programma’s
die over tuinieren gaan, laat Stokvis vooral
duurzame oplossingen zien. “Denk aan

waterdoorlatende stenen en (her)gebruikt
materiaal. Verder gaan we steeds meer
doen met lokale streekproducten, ook
vanuit het oogpunt van duurzaamheid. De
keuze is uiteindelijk aan de consument.
Hij zit zelf aan de knoppen.”

MEDIAPARTNER
Als mediapartner van de Floriade zal
Stokvis Content op verschillende manieren aandacht besteden aan de tentoonstelling en dit vertalen naar groene content.
Stokvis: “Onze tv-tuinmannen Lodewijk
Hoekstra en Ivo Putman gaan ieder hun
eigen tuin aanleggen op de Floriade. Dat
hele proces volgen we met een cameraploeg. Zij doen dat elk vanuit hun eigen
invalshoek, naar aanleiding van gesprekken met de Floriade. Ze geven er hun
eigen invulling aan en proberen vanuit
hun visie aan te sluiten bij het thema
‘Growing green cities’.” De planvorming
hiervoor is al zo’n anderhalf jaar geleden
gestart. “In februari, maart van dit jaar
zijn we begonnen met de voorbereidingen
in de tuinen, zeg maar ‘het grove werk’.
Vlak voor de opening gaan de tuinmannen
planten en natuurlijk zijn de cameraploegen daarbij.” Ook voor nestor Rob Verlinden is een rol weggelegd. “Rob gaat vanaf
de opening plantenwandelingen doen
op de Floriade. Verder gaan we in de kas
groenshows organiseren, waarbij Lodewijk
leuke verhalen over groen gaat delen met
het publiek.”
Bezoekers kunnen straks ook met Hoekstra een wandeling maken over het terrein
waarbij hij vertelt over het groen dat er te
zien is, zodat zij meer inzicht krijgen in
hoe alles groeit en bloeit. “En met tv-kok
Jeremy Vermolen gaan we aan de slag
met outdoor cooking in de eetbare tuin.”
Stokvis vindt dit allemaal mooie haakjes
om zowel op tv, als tijdens de Floriade
zelf, een groot publiek aan te spreken ter
promotie van groen. “We gaan een mediabeleving rondom de Floriade creëren. De
lijnen met het team van de Floriade zijn
kort, iedereen is enthousiast. We kijken
echt uit naar de opening op 14 april.”

LODEWIJK HOEKSTRA:

‘Ervaren hoe onze
groene toekomst eruit
komt te zien’
“De Floriade is een toonaangevend
wereldpodium voor de groene sector waar
kennis, innovatie en inspiratie hand in hand
gaan”, zegt tv-tuinman Lodewijk Hoekstra.
“Voor zowel de consument als de professional
is het dé plek waar je geweest moet zijn om te
ervaren hoe onze groene toekomst eruit komt te
zien. Mijn Lodewijks Groene Geluk-inzending zal
vooral gaan over verbinding en een plek zijn waar
bezoekers, bedrijven, overheden en professionals
met elkaar in dialoog gaan om samen na te
denken over het vormgeven van de leefomgeving
en te komen tot duurzaam beheer waarbij de
natuur en groen centraal staan.”

IVO PUTMAN:

‘Er kan gesnoept worden’
“Dit is een fantastische uitdaging om aan mee
te doen: een wereldtuinbouwtentoonstelling
met nationale en internationale deelnemers”,
zegt tv-tuinman Ivo Putman. “Voor De Grote
Tuinverbouwing ben ik een plan aan het
bedenken voor een ontmoetingsplek in de stad,
want daar is groen extra belangrijk. Gewone
planten combineer ik met eetbare planten, dus
er kan ‘gesnoept’ worden. Het wordt een plek
waar je muziek kunt maken of een show kunt
geven en waar je lekker kunt zitten en genieten
van het groen om je heen. Dat alles gaan we
realiseren op het Floriade-terrein. Je kunt het op
tv zien en volgend jaar natuurlijk ook in het echt
te bewonderen. Ik heb er zin in!”

BEWUSTZIJN GROEIT
Gelet op het aantal kijkers dat de groenprogramma’s nu al trekken en de grote
groep mensen die de programma’s volgt
via social media, verwachten Stokvis en
Wijlhuizen dat de Floriade-programmering goed gaat aanslaan bij kijkers. “We
merken dat het bewustzijn rond het belang en de meerwaarde van groen groeit.
In coronatijd is de waardering ervoor
alleen maar groter geworden. Mooi als we
daar met onze programma’s verder aan
kunnen bijdragen.”
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