Nieuwe opzet GrootGroenPlus resulteert in groot succes
De 23e editie van GrootGroenPlus, die voor het eerst vorm werd gegeven door het
nieuwe bestuur, is een groot succes geworden. In totaal werden er 8.253
bezoekers geteld. Veel van deze bezoekers kwamen uit het buitenland. Een
uitsplitsing naar type en land zal de komende week gemaakt gaan worden. Het
startschot werd gegeven door Tinne Rombouts, de burgemeester van
Hoogstraten, Piet Utens, de loco burgemeester van Zundert en David Bömer, de
burgemeester van de Groene Stad. Zij openden de beurs in het gezelschap van
ongeveer 225 mensen die op het stadsplein van de Groene Stad gezamenlijk
hadden ontbeten.
GrootGroenPlus, gehouden van 2 tot en met 4 oktober, werd het drukst bezocht op
vrijdag. Toen werden er meer dan 3.000 bezoekers geteld. In totaal konden 291 nieuwe
en reeds bekende deelnemers zichzelf op de beurs presenteren. De deelnemers hebben
dit jaar ook met succes actief een rol gespeeld in de werving van bezoekers, o.a. door het
verspreiden van toegangskaarten en door deelname aan de 23-23-23 actie.

Interactief en stimulerend
Zowel bezoekers als deelnemers hebben de beurs als zeer positief ervaren. Zij werden
verwelkomd met een open en lichte entree vol met nieuwigheden, bewezen
nieuwigheden en inspiratie. Ook aan vakinformatie, planten, voorbeelden en
stimulerende discussies was geen gebrek. GrootGroenPlus 2013 bleek ook een ideale
plek voor ontmoetingen. In dit kader werden er dagelijks Rond-de-Groene-tafel en
zeepkistsessies gehouden. Een van de hoogtepunten hierin was de netwerkavond,
waarop Mark Demesmaeker als speciale gast een speech hield. Veel van deze
hoogtepunten zullen binnenkort ook op het YouTube-kanaal van GrootGroenPlus terug
te zien zijn.

Beste nieuwigheid
Dit jaar werden 18 nieuwigheden gekeurd door de KVBC, waarvan er 12 uiteindelijk met
een medaille beloond werden. De Skimmia japonica "Pabella" van Roland van der Werf
werd verkozen tot beste nieuwigheid. Naast 'echte' nieuwigheden was er ook aandacht
voor drie nieuwigheden uit voorgaande jaren en de nieuwigheden die inmiddels een
succes zijn gebleken en die al op de Belgische vakbeurs Florall gepresenteerd waren.
Ook de presentatie van de top 10 heesters en de herfst- en wintertuin kon rekenen op
veel belangstelling. De stands die het thema 'Grenzeloos Groen' het beste verwerkt
hadden, ontvingen uit handen van Ad van Acht, directievoorzitter van Rabobank de
Zuidelijke Baronie een aantal prachtige prijzen. In 2013 ging de eer naar Solitair NV uit
België en CLTV Zundert, de gastheer.
Aandacht van de pers
Ook dit jaar was er weer veel aandacht van de nationale en internationale vakpers. De
interne en externe persreizen werden goed bezocht en men maakte volop van de
gelegenheid gebruik om vragen te stellen en mooie artikelen te schrijven.
Editie 2014
De 24e editie van GrootGroenPlus vindt plaats van 1 tot en met 3 oktober 2014. Een
eerste inventarisatie laat zien dat zo'n 85% van de deelnemers zich ook weer in zal

schrijven voor de volgende editie. De organisatie werkt nu al aan 24 goede redenen om
de beurs ook volgend jaar weer te bezoeken. Aanmelden kan via het evaluatieformulier
of via info@grootgroenplus.nl.
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