GrootGroenPlus: grenzeloze samenwerkingen voor 2013-2015
Samenwerking tussen partijen resulteert dit jaar onder meer in de ontwikkeling
van een speciale app en gratis Wi-Fi op de beursvloer. Diverse samenwerkingen
zijn inmiddels bevestigd, waardoor de edities van 2013 t/m 2015 steeds meer
vorm krijgen.
In 2013 zal dat onder meer zichtbaar zijn in de Wi-Fi voorziening op de beursvloer, die
deels gesponsord wordt, en de speciale app die ontwikkeld wordt en bezoekers en
deelnemers de mogelijkheid geeft het maximale uit hun beursbezoek te halen.

Vertrouwde en nieuwe partners
Naast de digitale ontwikkelingen zal de Stichting Nationale Boomfeestdag gedurende 3
jaren nauw betrokken zijn bij vakbeurs GrootGroenPlus. In 2012 werkte de vakbeurs
voor het eerst samen met deze stichting en de Zundertse Basisschool Zonnebloem. In
april van dit jaar gaf GrootGroenPlus vervolg aan deze samenwerking door vier
biodiversiteitsbomen aan de Zundertse scholen te schenken. Deze bomen werden samen
met schoolkinderen, wethouder De Hoon van de gemeente Zundert, Stichting EPS,
Treeport en GrootGroenPlus geplant.

Een andere vertrouwde naam is Treeport Zundert. Ook deze organisatie is dit jaar weer
met veel leden (40) op de beursvloer van de partij en komt met een geheel eigen inbreng
op de beurs. Treeport Zundert zal onder meer de bekende tuingoeroe en initiatiefnemer
van het integraal duurzaamheidslabel NL Greenlabel Lodewijk Hoekstra uitnodigen voor
een flinke dosis 'groenspiratie'. Sprekers en activiteiten zullen aansluiten op de
doelgroepdagen van GrootGroenPlus.
Naast deze vertrouwde namen is GrootGroenPlus 2013 ook een plek voor nieuwe
samenwerkingen. Zo wordt de catering dit jaar voor het eerst verzorgd door La Place. Bij
La Place houden ze van vers en natuurlijk eten dat ze klaarmaken in open keukens. Ze
werken met verse, eerlijke en pure grondstoffen. Het liefst uit de regio en waar het kan
biologisch.
De organisatie verwacht dit jaar ook een samenwerking met de Florall Fair uit Gent en
tussen Z.L.T.O. en A.V.B.S./Boomtelersfederatie Noord-België. De samenwerking met
België wordt op deze wijze steeds intensiever en grenzen vervagen. Op dit moment is
het aantal inschrijvingen van buiten Nederland hoog met momenteel al 34 Belgische
deelnemers. Inschrijven kan nog maar de vierkante meters sijpelen langzaam weg. Het
ziet er naar uit dat dit jaar weer vroeger een wachtlijst gaat ontstaan.

Prijzen
Net als in voorgaande jaren, worden deelnemers weer uitgenodigd om het thema van dit
jaar, Grenzeloos Groen, in hun stand en aanbod te verwerken. De deelnemer die hier het
beste in slaagt, wint de Jac Loddersprijs. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de Jan
van Dongenprijs voor toeleveranciers uitgereikt. Deze prijs is in het leven geroepen ter
ere van Jan van Dongen, voorheen werkzaam bij CLTV, de locatie waar vakbeurs
GrootGroenPlus in de komende jaren gehouden wordt. Jan was tot aan zijn overlijden
een bekend gezicht in de agrarische sector van Zundert. Hij was een van de drijvende
krachten achter de oprichting van Treeport Zundert en zette zich volledig in voor de

boomkwekerijsector. Uit eerbied voor zijn inzet en betrokkenheid is besloten om de
prijs voor de toeleveranciers blijvend om te dopen in de Jan van Dongenprijs.
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