Vakbeurs GrootGroenPlus belooft aaneenschakeling van hoogtepunten te worden
Van 2 tot en met 4 oktober wordt de 23e editie van de internationale
boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus georganiseerd. Met nog ongeveer
anderhalve maand te gaan, worden steeds meer onderdelen van het programma
ingevuld. Dankzij interessante sprekers, een divers aanbod en gerichte aandacht
voor specifieke doelgroepen belooft deze editie een aaneenschakeling van
hoogtepunten te worden.
Al voor vakbeurs GrootGroenPlus van start gaat, blijkt dat het thema 'Grenzeloos Groen'
leeft onder deelnemers en bezoekers. Al 275 deelnemers uit binnen- en buitenland zijn
geplaatst en naast de 15.000 beurscatalogussen zijn ook 40.000 toegangskaarten
uitgezonden. Bovendien is er een wachtlijst van deelnemers die nog hopen op een
uitbreiding. Veel deelnemers kennen we al van eerdere edities van de vakbeurs, maar er
zijn ook veel nieuwe deelnemers. Dit jaar zien we onder meer dat tuincentra zich
actiever betrokken voelen bij de beurs. Bezoekers kunnen van 2 t/m 4 oktober
bijvoorbeeld kennis nemen van maar liefst 120m2 aan waterplanten, 50m2 aan
sierbestrating en vele m2 fruit, rozen, lavendel en bolgewassen. Daarnaast is er
natuurlijk een zeer breed sortiment van coniferen tot laanbomen. Alle deelnemers
proberen met hun stand zoveel mogelijk aan te sluiten bij het thema 'Grenzeloos Groen'.
Degenen die daar het beste in slagen, worden genomineerd voor de Jac Lodders- en Jan
van Dongenprijzen.

Inspiratie & Innovatieplein
Een van de belangrijkste hoogtepunten van de 23e editie van vakbeurs GrootGroenPlus
is het Inspiratie & Innovatieplein, dat het middelpunt van de vakbeurs vormt. Hier is
veel te leren en te zien. De op de beurs gekeurde nieuwigheden staan hier, maar ook
bewezen nieuwigheden worden hier tentoongesteld. Daarnaast presenteert Florall
enkele bijzondere nieuwigheden zoals een Hibiscus syriacus en Physocarpus.
Het stadsplein vormt wederom het startpunt van drie gesloten routes, samen meer dan
een kilometer lang, die ervoor zorgen dat bezoekers geen stand missen. De plattegrond
van de beurs is ook te bekijken via de speciale app, die vanaf september te downloaden
is. Deze app bevat naast informatie over deelnemers ook de mogelijkheid om een
afspraak te maken voor een meet & green in een 'green house' op de beurs.

VVV-kantoor
Voor wie toch nog vragen heeft, is direct na het Inspiratie & Innovatieplein het Groene
stad VVV-kantoor te vinden. Hier kunnen vragen over de indeling en de route van de
beurs worden gesteld, maar er is ook vakinhoudelijke informatie. De dagelijkse
rondleiding over de beursvloer die Treeport verzorgt begint ook bij het VVV-kantoor.

Meer diepgang
De organisatie van de beurs heeft op verschillende manieren gezorgd voor meer
inhoudelijke diepgang. Zo is er op woensdag speciale aandacht voor retail, op donderdag
voor openbaar groen en op vrijdag voor hoveniers en tuinontwerpers. Daarnaast wordt
donderdag, naast de persexcursie ook een netwerkavond georganiseerd waarop
verschillende sprekers uit de sector het woord zullen nemen. Ook is er dagelijks een
programma opgesteld met rondleidingen, zeepkist- en rond-de-tafelsessies. Alle

activiteiten zijn live bij te wonen, maar worden ook gefilmd en uitgezonden op StadsTV
op de beurs. Daarnaast zullen de opnamen verspreid worden via sociale media. Het
tijdschema zal te zijner tijd verschijnen op de website.

Vooral de rond-de-tafelgesprekken zullen zorgen voor meer diepgang, met
onderwerpen gericht op de doelgroepdagen zoals: Vier seizoenen planten met herfst- en
wintersortiment, Plantverkoop via internet, Onderhoudsvriendelijk openbaar groen, De
Vitale Groene stad, Buxus of Ilex en Competitie Vlaamse Tuinaannemer versus
Nederlandse Tuin van het Jaar.
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