Vakbeurs GrootGroenPlus 2018, toekomstgericht en vol groen
Van 3 tot en met 5 oktober 2018 werd alweer de 28e editie van vakbeurs
GrootGroenPlus gehouden. Dit jaar was het thema: 'The Future = Green'. We kijken
terug op wederom een indrukwekkende beurs, waarbij veel ruimte was voor inhoud,
kennis en actualiteit. Uiteraard zijn deelnemers en bezoekers ook dit jaar weer gevraagd
naar hun ervaringen. De tussentijdse resultaten worden hierbij gepresenteerd. De
definitieve uitslagen worden in december online geplaatst.
Bezoekers
Het aantal bezoekers liep dit jaar een klein beetje (minder dan 4%) terug. De verdeling
van het vakbezoek was wel beter gespreid dan in 2017. Vorig jaar was het vanwege de
extreme weersomstandigheden op donderdag overvol. Nu was de donderdag wederom
de drukste dag, maar was de verdeling over de drie dagen veel beter. Tijdens piektijden
werden drie dagen lang extra shuttles ingezet, zodat bezoekers snel van en naar het
beurscomplex vervoerd konden worden.
Ook is er verdere internationalisering waar te nemen onder deelnemers en bezoekers.
De arrangementsreizen worden steeds meer afgenomen; deze zijn duidelijk 'ontdekt'
evenals het gebruik van de gratis app. Dit jaar ontvingen we diverse groepen, onder
meer uit Hongarije, Polen en Rusland. Ook ontvingen we een veertiental scholen uit
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De bezoekers van de vakbeurs kwamen uit 33
verschillende landen. Opvallend was het grote aantal Duitse gasten.
Er was gedurende 3 dagen veel jongeren aanwezig. Niet alleen van de voorgenoemde
scholen, maar ook jonge ondernemers. Daarnaast waren er wederom minder
dagjesmensen, de zogeheten tasjes- en pennenbrigade, aanwezig. Het lijkt erop dat de
manier van vakgerichte PR begint te werken en de beurs dus steeds meer doel- en
vakgericht bezocht wordt.
De bezoekers zijn erg tevreden over de vakbeurs. De eerste terugkoppelingen laten zien
dat GGP 2018 met een ruime voldoende beoordeeld wordt. Complimenten werden
gegeven voor het brede sortiment dat op de beurs te vinden is. Er is veel aandacht voor
groen en de planten staan centraal, alles is er te vinden, te zoeken, te vragen en te
verkrijgen. Bij de bezoekers scoorde de locatie gemiddeld hoger dan een 8. De beurs zelf
scoorde gemiddeld eveneens hoger dan een 8. De catering was hierop een uitzondering;
die kreeg dit jaar wél gemiddeld een 7. Vooral de prijzen van de maaltijden werden als te
hoog ervaren.
Gratis toegang voor vakbezoekers en gratis en voldoende shuttlebussen werden zeer
gewaardeerd. Een aantal bezoekers deed de suggestie om ook het parkeren gratis te
maken.
Pers
De 28e editie van de vakbeurs werd weer heel goed bezocht door de pers. In de
afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in PR en dat wierp vruchten af. De pers was zeer
geïnteresseerd in het verloop van de vakbeurs en was voor het eerst ook bij de opening
aanwezig. Het ging om een groep van maar liefst 37 internationale journalisten, van 40

landen. De interne en de externe persreis worden zowel door de pers als de deelnemers
erg gewaardeerd.
In 2019 zal GrootGroenPlus zich richten op verdere internationalisering, maar ook op
het werven van meer bezoekers uit voornamelijk buitenlandse gebieden. Hiervoor zal
uiteraard ook gebruik gemaakt worden van de pers.
Deelnemers
Dit jaar deden er 270 deelnemers mee aan GGP. Deze deelnemers waren afkomstig uit
verschillende landen; er was een stijging van 40% anderstalige deelnemers. 22% van de
deelnemers stond in groepsverband.
De eerste resultaten van de enquête onder de deelnemers laten zien dat ook zij erg
tevreden zijn over de 28e editie. Hieruit komt met name naar voren dat de kwaliteit van
de bezoekers, de gastvrijheid van de beurs, de promotie rondom de beurs en het thema
hoog scoren. 84% van de respondenten geeft aan in 2019 weer deel te willen nemen,
51% daarvan vraagt informatie over de Voorjaarsbeurs. 10% slaat deze vraag over en
zegt daarmee geen 'ja' of 'nee' op deze vraag.
Er is ook waardering voor de vernieuwde opzet van de opening, die bestond uit een
combinatie van korte films, een beperkt aantal sprekers en een uitgebreid ontbijt.
Tijdens dit ontbijt werden ook de prijswinnaars van de awards bekend gemaakt.
Algemeen
Dit jaar was tevens klimatoloog Reinier van den Berg aanwezig bij de opening. Hij
zorgde voor een duidelijke inkadering van het thema 'The Future = Green' en liet weten
dat de groensector een belangrijke rol kan spelen, zeker op het gebied van hitte en
droogte plus biodiversiteit. Dit in een gezonde én winstgevende toekomst. Meer en meer
groen zal nodig zijn om problemen als hittestress en wateroverlast het hoofd te bieden.
De vakbeurs kende dit jaar wederom drie looproutes van in totaal 1 kilometer. De
beelden van deze looproutes én van de opening zijn - zowel stil als bewegend - te zien op
de sociale media en de website. De routes kenden dit jaar twee keuzemomenten. Die
zullen volgend jaar op verzoek van diverse deelnemers en indien mogelijk verwijderd
worden; de praktijk wijst uit dat een volledig gedwongen route beter zal werken.
Qua centrale delen werden het restaurant, de bar, de perskamer, maar ook de
nieuwigheden, de boomhoroscoop, de bibliotheek en de bijenboerderij druk bezocht.
Uiteraard was er weer aandacht voor eerder bekroonde nieuwigheden. Deze werden
gepresenteerd middels de Road Show. Men kon stemmen op de favorieten en daarmee
werd de Thuja occidentalis 'Mirjam' eerste, de Skimmia japonoce 'Pabella' tweede en de
Skimmia japonica 'Moerings 2' (Red Dwarf) derde!
Vooruitblik op 2019
De tussentijdse resultaten en terugkoppeling leveren altijd weer diverse verbeterpunten
op. Dit zijn bijvoorbeeld de eerder genoemde aanpassing van de route en elke dag een
sluiting om 18.00 uur. Andere punten zijn nog meer en meer divers groen op de

vakbeurs. Alle punten zullen in november besproken worden. De vragenlijsten kunnen
daarom nog steeds worden ingevuld.
Over het algemeen zijn betrokkenen heel positief en scoorde een bezoek aan de
vakbeurs meer dan een 8. Hierbij werd dan vooral gekeken naar of de beurs interessant,
zinvol, leerzaam en een bezoek waard was. Een deel van de deelnemers schreef zich de
afgelopen week al in voor de volgende vakbeurs. Die wordt van 2 tot en met 4 oktober
2019 gehouden.
Voor het zover is, wordt eerst de tweede Voorjaarsbeurs gehouden. Deze vindt plaats op
16 en 17 januari 2019. De inschrijvingsformulieren voor beide beurzen en de
nieuwighedenkeuring in 2019 zijn reeds geopend.

