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Plantarium 2018
Het thema van de 36e editie van Plantarium is Growing Together

Dit thema wordt door de organisatie zelf in praktijk gebracht door de samenwerking met GROEN-Direkt. Beide beurzen vinden dit jaar van 22 t/m 24 

augustus 2018 plaats onder één dak. Hiermee ontstaat het grootste internationale tuinplantenevenement van het jaar met een totaalpakket van 

boomkwekerijaanbod, waar handel en productie business doen in een inspirerende omgeving.

Naast de 300 internationale exposanten, die een 
enorm assortiment boomkwekerijproducten voor 
de consumentenmarkt en de institutionele markt 
presenteren, biedt Plantarium meer. De toeleve-
rende bedrijven tonen de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van mechanisatie, teeltsystemen, 
gewasbescherming en nog veel meer. De novitei-
tenpresentatie maakt Plantarium tot dé boomkwe-
kerijvakbeurs waar elke professional in het groene 
vak geweest moet zijn. 

Bezoekers bij entree al verrast
‘De voorbereidingen voor de beurs gaan nu hard’, 
zegt beursmanager Jos van Lint. ‘De nieuwe locatie 
biedt ons de mogelijkheid om de bezoekers al bij 
de entree te verrassen, dus dat gaan we dan ook 
doen.’ Willemstein Hoveniers en Leuverink Tuinen 
gaan de entree vormgeven, samen met Dick 
Baelde, hoofdarrangeur van Plantarium en GROEN-
Direkt. ‘We willen de bezoekers meenemen in een 

verhaallijn, waarbij vergroening van de wereld 
centraal staat’, aldus Van Lint. Er zal aandacht zijn 
voor Operatie Steenbreek en bezoekers worden 
geïnspireerd om de boodschap van het belang van 
het vergroenen van de omgeving mede uit te dra-
gen in hun bedrijfsvoering. 

Plattegrond
Op enkele kleine hoekjes na is de beurs volge-
boekt. De plattegrond is tijdens de deelnemers-
vergadering in juni vastgesteld en wordt nog 
aangepast aan enkele wensen van deelnemers. Op 
de website van Plantarium staat steeds de meest 
actuele plattegrond. In de digitale catalogus is snel 
na te gaan welke bedrijven deelnemen en waar zij 
staan op de beurs.

Digitaal aanbod
Ook dit jaar is Varb, het digitale platform voor bui-
tengroen, met een stand aanwezig op Plantarium. 

Vorig jaar was dat nog op het kwekersplein, dit 
jaar op een mooie plek op de beursvloer. Zowel 
Stichting Beurshal als Stichting Vakbeurs voor de 
Boomkwekerij heeft als missie het bevorderen 
van de handel in sierteeltproducten, vandaar dat 
Varb officieel partner van Plantarium is en met een 
stand op de beurs aanwezig is. Beide stichtingen 
versterken elkaar hiermee in hun missie. In de 
stand van Varb kunnen bezoekers vrijblijvend het 
aanbod van de 800 Varb-deelnemers digitaal raad-
plegen en zo een compleet beeld krijgen van het 
aanbod in buitengroen. 

Noviteiten
De vele noviteiten die op Plantarium in een 
toonaangevende presentatie worden gepresen-
teerd, zijn een belangrijk onderdeel van de beurs. 
‘Vernieuwing van het sortiment is belangrijk voor 
de toekomst. Niet alleen omdat planten steeds 
weerbaarder moeten worden om te kunnen wor-
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den geteeld met zo min mogelijk belasting voor 
het milieu, maar ook om de afnemer te blijven 
verrassen. Daarom is de noviteitenkeuring een 
belangrijke pijler van de beurs’, aldus Jos van Lint. 
De ingezonden noviteiten worden gekeurd en 
bekroond door de onafhankelijke keuringscom-
missie van de KVBC. De eerste aanmeldingen zijn 
inmiddels binnen. Aanmelden van noviteiten kan 
tot vrijdag 27 juli 2018.

Voorbereiding deelnemers
Bij Boomkwekerij Theo Wouters bv zijn de voor-
bereidingen voor de deelname aan Plantarium in 
volle gang. ‘We hebben dit jaar een nieuwe stand 
laten maken. Door de toepassing van blank hout 
en zwart metaal krijgt de presentatie een frisse, 
moderne uitstraling. Naast ons grote assortiment 
presenteren we op een bijzondere manier onze 
noviteit Euonymus japonicus ‘White Spire’. Dit is een 
zeer mooie witbonte, rechtopgaande Euonymus. 
Het blad is groen met een brede witte rand en 
behoudt zijn kleur het hele jaar rond. De plant 
heeft in elk seizoen zijn sierwaarde en is mooi te 
combineren in plantenbakken, in de gemengde 
border of als lage haag. Hij is winterhard tot -15 ⁰C’, 
aldus Yvonne Wouters. 

Praktisch
Plantarium van 22 t/m 24 augustus 2018, samen 
met GROEN-Direkt onder één dak. Locatie: 
Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp. De beurs 
is te bereiken via de vertrouwde parkeerplaats op 
het Greenpark Boskoop. 
Entree is gratis door gebruik te maken van de ver-
strekte relatiekaart en/of door digitale voorregistra-
tie via www.plantarium.nl. Openingstijden: 8.00 tot 
18.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur.

ACTUEEL

TickET2BOskOOP
De samenwerking tussen Plantarium 
en GROEN-Direkt is onder de naam 
Ticket2Boskoop al in 2015 ingezet. 
Plantarium en GROEN-Direkt houden 
binnen het samenwerkingsverband vast 
aan hun eigen identiteit. De koppeling 
van beide beurzen is goed voor een deel-
nemersveld van ruim 500 kwekers, 200 
handelsbedrijven en 50 toeleveranciers.
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