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De beursvloer is compact en overzichtelijk. Qua 
indeling is gekozen voor een open structuur. In 
plaats van hoge tussenwanden vormt een haag 
van 1,80 m hoog de afscheiding tussen twee 
stands. De beurs krijgt hierdoor een mooie 
groene en transparante uitstraling. Centraal 
op de beurs ligt het Groene Café, een ontmoe-
tingsruimte voor standhouders en hun klanten. 

Garden Trials and Trade is een unieke kans om 
in één stop kennis te nemen van de actuele 
innovaties in het sortiment van houtige gewas-
sen en vaste planten van 34 bedrijven!

Praktisch
Garden Trials and Trade wordt gehouden van 
11 t/m 13 juni 2019 in het Plantariumgebouw 
op het International Trade Centre, Italiëlaan 4 
te Hazerswoude-Dorp. Openingstijden zijn op 
alle dagen van 08:00 tot 17:00 uur. Rondom de 
beurslocatie zijn voldoende parkeerplaatsen 

beschikbaar (gratis parkeren). Voor vakbezoek 
is de entree gratis door gebruik te maken van 
de verstrekte relatiekaart en/of door digitale 
voorregistratie via https://www.gardentrials.
com/aanmelden-bezoek.

Nieuwighedenkeuring
Op de beurs is een mooie presentatie van de 
nieuwigheden die voor de nieuwighedenkeu-
ring worden aangemeld. Alleen standhouders 
kunnen planten aanmelden voor de keuring. 
Deze wordt uitgevoerd door een onafhanke-
lijke keuringscommissie van de Koninklijke 
Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). De 
presentatie van de nieuwigheden is direct na 
de ontvangstbalie. Deze presentatie loopt door 
tot in het Groene Café.

Garden Trials and Trade heeft met 34 bedrijven, 

waaronder enkele buitenlandse, een mooi  

deelnemersveld. De deelnemers presenteren 

van 11 t/m 13 juni hun noviteiten en innovaties 

op het gebied van houtige gewassen en vaste 

planten. 

Garden Trials and Trade:  
Innovaties en noviteiten van  
34 bedrijven op 1 locatie!

Wat kunnen bezoekers verwachten?
De allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van veredelen van 
houtige gewassen en vaste planten:

• Nieuwigheden, introducties en innovaties;
• Nieuw, beschikbaar, retailaanbod 2019/2020;
• Teelttechnische informatie van professionals;
• Plek om nieuwe relaties op te doen;
• Mogelijkheid voor directe handel.

Standhouders

• Ruim 30 professionele bedrijven op één plaats;
• Veredelaars;
• Licentiehouder;
• Kwekers van houtige gewassen en vaste planten;
• Handelaren met retailconcepten;
• Inzenders van nieuwigheden.

GARDEN TRAILS AND TRADE

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/article/29847/gar-
den-trials-and-trade-innovaties-en-noviteiten-
van-34-bedrijven-op-1-locatie
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Bij Empho draait alles  
om kwalitatieve product
ontwikkeling 
 
In het noorden van het land, in het Friese 
dorp Berltsum om precies te zijn, is Empho 
gevestigd. Empho produceert hoogwaardige 
siergrassen. Ze kweken een uitgebreid  
assortiment met ruimte voor de bekende 
soorten én voor zelf ontwikkelde grassen.  
Op empho.nl is het enorme assortiment  
duidelijk inzichtelijk. 

Miscanthus ‘red cloud’ en ‘pink cloud’
Innovatie is erg belangrijk voor Empho. Goede 
voorbeelden zijn: Miscanthus sinensis ‘red cloud’ 
en Miscanthus sinensis ‘pink cloud’, beide prijswin-
nende soorten. Miscanthus ‘red cloud’ springt 
eruit vanwege de opvallende rode bloemplui-
men. Miscanthus ‘pink cloud’ is een siergras met 
prachtige roze bloempluimen. Ze hebben ook 
gemeenschappelijke kenmerken. De planten 
zijn compact en onderhoudsvriendelijk. Ze 
staan graag in de zon of halfschaduw en ze zijn 
niet veeleisend qua grondsoort. De Miscanthus 
‘red en pink cloud’ zijn veelzijdig en prima toe 
te passen als haag, borderbeplanting en solitair 

op terras of patio. Nog enkele highlights: mooie 
kleuren, rijke bloei en maximaal één meter 
hoog. Deze Miscanthus bloeit eerder dan de tra-
ditionele Miscanthus soorten over een langere 
periode. Al met al zijn deze twee siergrassen 
bijzondere eindresultaten van de kwalitatieve 
productontwikkeling van Empho.

CNB New Plants aanwezig  
op Garden Trials

Ook dit jaar zijn vertegenwoordigers Ron Hoogeveen en Rien van 
Zuilekom van CNB New Plants met een beursstand (standnummer 
5) aanwezig op de Garden Trials and Trade. Tijdens de Garden Trials 
presenteert CNB New Plants de nieuwigheid Cupressus snowcrest.
Snowcrest is een nieuwe bonte Cupressus met een opvallend witte 
kleur aan de uiteinden van de takken. In combinatie met de goud-
gele en groene naalden en krachtige groei is de plant een aanwinst 
voor de kweker en de consument. De Cupressus is semi winterhard 
en in diverse potmaten te kweken. 

CNB New Plants is gespecialiseerd in het introduceren van vaste plan-
ten en royalty management voor veredelaars. Inmiddels is er een groot 
aantal rassen in de markt gezet. CNB New Plants verzorgt uw complete 
licentieadministratie zoals het opmaken van de juiste licentiecontracten 
(zowel in het Nederlands als Engels) inclusief het aanvragen van kwekers- 
c.q. merkenrecht.
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FleuraTerrazza Fantastico  
en Magnifico; visueel  
aantrekkelijke klimplanten 
voor balkon en terras

Het in 2018  geïntroduceerde FleuraTerrazza-concept wordt op de Garden Trails volop gepresen-
teerd. FleuraTerrazza heeft zijn weg inmiddels goed gevonden in de markt. Het assortiment met 
rijke en langbloeiende klimplanten voor balkon en terras is flink uitgebreid en is visueel beschik-
baar van week 13 tot en met week 34, in zowel een 3 liter als in een 7,5 liter pot.  
Na 6 tot 10 weken bloeiplezier, kan de consument de plant in de tuin zetten zodat hier verder  
van genoten kan worden!

Forever&Ever wederom 
aanwezig op de Garden 
Trials and Trade 
Ook op de tweede editie van de Garden 
Trials and Trade is Forever&Ever aanwe-
zig. Forever&Ever zoekt continu naar 
uitbreiding van het assortiment dat pas-
send is in haar strategie en filosofie. Dit 
jaar zullen twee nieuwe introducties voor 
het voorjaar van 2020 gepresenteerd 
worden.  

Op de Garden Trials and Trade zal een nieuwe 
Hydrangea macrophylla worden gepresen-
teerd. Een zogenaamde randbloeier oftewel 
een schermhortensia. Uiteraard bloeiend 
op één- en tweejarig hout. Zodoende een 
aangename toevoeging en verbreding in 
de macrophylla familie van Forever&Ever. 
Daarnaast zal een nieuwe vlinderstruik (ofte-
wel Buddleja) gepresenteerd worden. Een 
compact blijvende vlinderstruik. Ook deze 
innovatie en nieuwe veredeling past in de 
filosofie en merkbelofte van Forever&Ever. 
Gemakkelijk voor de consument met vermin-
derend onderhoud en goed voor de biodi-
versiteit in de tuin en/of op balkon. 

Ook zal de in januari gepresenteerde 
Forever&Ever Roses collectie aanwezig zijn. 
Ook hier kenmerkend om haar compacte 
groei en overweldigende bloemenpracht 
vanuit wederom een unieke veredeling. Deze 
rozencollectie is (beperkt) beschikbaar vanaf 
medio juni voor de Europese markt.
Forever&Ever is te vinden in stand nummer 
11, 11 t/m 13 juni in het Plantarium gebouw. ‘Wanneer Nederlandse stek

productie op zijn zwakst is,  
zijn wij op ons sterkst’

Op 2600m hoogte in het Keniaanse dorp Ol'Kalou ligt de kwekerij Highlands Plants. Het is 
een productiebedrijf van stekken, van de Nederlandse ondernemer Paul Zwinkels en beslaat 
26 hectare, wat aan ruim 300 mensen werk biedt. In Nederland is de kwekerij beter bekend 
onder de naam African Roots. Deze Nederlandse onderneming werd zes jaar geleden in het 
leven geroepen, met als doel de verkoop van de planten te stroomlijnen en uit te bouwen.

Veel van de 400 verschillende producten worden op bestelling opgezet en geoogst. De kracht van 
de onderneming ligt met name in het consequent uitleveren van kwalitatief hoogwaardige bewor-
telde en onbewortelde stekken met meer groeikracht. Met name vanaf oktober t/m februari, wan-
neer de Nederlandse stekproductie op zijn zwakst is, zijn wij op ons sterkst. Dan zijn de omstandig-
heden in Kenia optimaal, om sterk en vitaal stek te produceren. Doordat de kwekerij zich op een 
hoogte van 2600m bevind, rond de evenaar, hebben wij gemiddeld 20/25 graden overdag en zijn 
er nachten tussen 4/5 graden. Door de relatieve koelte blijven de planten kort en stevig en kunnen 
wij stek produceren op een manier die veel andere kwekers niet kunnen.
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Create Your Own Garden aanwinst 
voor consument én tuincentra

Het blijft lastig: welke planten passen goed bij elkaar in de tuin? Koetsier Vaste Planten speelt 
hier handig op in met het concept ‘Create Your Own Garden’. Het concept geeft consumenten 
inspiratie om gemakkelijk zelf een mooie border of plantenbak te maken met vaste planten 
die goed bij elkaar passen. Dit concept geeft niet alleen consumenten inspiratie, maar biedt 
ook een unieke presentatie en mooie aanvulling op het vaste planten assortiment bij tuincen-
tra. 

Koetsier Vaste Planten is al generaties lang een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van 
vaste planten. Met het concept Create Your Own Garden biedt Koetsier Vaste Planten inspiratie in 
tuincentra, waar het assortiment vaak al heel uitgebreid is. Door middel van kleurtafels kunnen consu-
menten in één oogopslag zien welke vaste planten er goed bij elkaar passen in de tuin via het Find & 
Match systeem. Tijdens Plantarium 2019 is Koetsier Vaste Planten aanwezig met een aantal kleurtafels 
ter inspiratie en om het concept nóg meer onder de aandacht te brengen bij retailers.

Create Your Own Garden in tuincentra
Voor retailers biedt het concept Create Your Own Garden een unieke aanvulling op het huidige assor-
timent vaste planten. De prestentatie met verschillende kleurtafels geeft een mooie uitstraling op de 
winkelvloer tussen alle andere planten schappen en geeft meteen een kleurrijke indruk. Middels de 
labels en kleurtafels kunnen consumenten gemakkelijk de planten vinden die ze zoeken voor in hun 
tuin. Met dit concept biedt elk tuincentra meerwaarde en inspiratie voor hun klanten.

Meer informatie: www.createyourowngarden.nl

Nieuw en sensationeel! 
Hydrangea m. magical 
evolution

Kolster BV introduceert een nieuwe 
Hydrangea op de Garden Trials and Trade 
Fair in Boskoop, de Hydrangea m. 'magi-
cal evolution'. Het is een aantrekkelijke 
hortensia met grote roze bloemen, een 
sterke vertakking, die geen groeiregula-
tor of ondersteuning nodig heeft. Het is 
een uitstekende kamerplant en tuin- en 
terrasplant.

Sinds enkele jaren richt Kolster BV zich op 
de ontwikkeling en introductie van visueel 
aantrekkelijke containerplanten. Veredeling 
is, naast teelt en verkoop, een zeer belangrijk 
aspect van het bedrijf van Kolsters. Alle ras-
sen vallen onder het handelsmerk ‘Magical’, 
evenals ‘Breeders' Rights’. Een combinatie van 
ervaring en kunde zijn de twee elementen 
die verantwoordelijk zijn voor onze jaren-
lange succesvolle verkoop en productie van 
plantaardig materiaal. Het merk ‘Magical’ 
staat voor gezonde planten met toegevoeg-
de waarde voor de markt.

Kolster BV staat voor u klaar!

15
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Vernieuwend sortiment

‘Voor Clematiskwekerij J. van Zoest BV is Garden Trials and Trade een mooie gelegenheid om 
ons vernieuwende sortiment te kunnen laten zien, waar we klanten kunnen spreken en onze 
bloeiende Clematis kunnen aanbieden’, zegt Dorien van Zoest, van clematiskwekerij  
J. van Zoest BV uit Boskoop.

Traditiegetrouw presenteert de kwekerij haar nieuwigheden tijdens Plantarium, maar dit keer laten de 
kwekers tijdens Garden Trials and Trade al een voorproefje zien. ‘In de maanden mei en juni hebben 
wij een  
mooi sortiment Clematis beschikbaar met knop/bloem. Het getoonde sortiment bestaat voornamelijk 
uit cultivars die geschikt zijn om in deze periode met knop/bloem te verkopen. Naast planten in 2 liter 
pot met 90 cm stok, verkopen wij ook plantgoed en p7,’ aldus Dorien van Zoest.

De clematiskwekerij heeft zich de afgelopen decennia volledig gespecialiseerd in Clematis.  
Het sortiment is breed en onder de cultivars bevinden zich vele selecties uit het eigen  
veredelingsprogramma.  
 
De kwekerij is tijden Garden Trials and Trade  
te vinden op stand nummer 8.

8
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Grote diversiteit sierheesters

Boomkwekerij Roos uit Boskoop presenteert op Garden Trials 2019 
een grote diversiteit aan producten; veelal trendy bladhoudende 
tuinplanten en diverse visuele sierheesters met bloem.  
Het jonge en snelgroeiende bedrijf is gespecialiseerd in het kweken 
van sierheesters voor de nationale en internationale markt. 
Onze specialiteit bestaat uit de productie van Hibiscus syriacus en 
Acer in diverse maatvoeringen kleuren en soorten. Ook Helleborus, 
Ilex, Syringa, Cotinus en Magnolia behoren tot het assortiment.

Op de Garden Trials and Trade wordt het brede assortiment voor het voet-
licht gebracht oa. :
• Daphne eternal Fragrance®                      
• Daphne eternal Fragrance Pink®  

• Loropetalum chinense Black Pearl®
• Magnolia Fairy Blush®                                 
• Magnolia Fairy Cream®  
• Nandina domestica in diverse soorten
• Photinia Carré Rouge®                             
• Prunus lusitanica Tico® 
• Sarcococca h. Winter Gem®/Purple Stem®                                             
• Hibiscus Chiffon in diverse soorten 
• Hibiscus Three Sisters®                                               
• Big Hibiskiss®   
• Acer palmatum Brown Sugar®
We nodigen u uit voor een bezoek aan onze stand op Garden Trials 2019.
Op afspraak bent u van harte welkom op onze kwekerij.

De duurzame onkruidbestrijder

Kies voor de Oeliatec-methode
Want Oeliatec machines werken niet met heet-
maar met kokend water. En dat doen ze
zonder benzine- of dieselmotor. Daardoor zijn
ze �uisterstil, extreem schoon en werken ze
CO2-neutraal. En dankzij de gepatenteerde
waterbesparende sproeikoppen verbruikt u
tot 50% minder water en energie. Niet voor
niets is Oeliatec winnaar van het
‘Gouden Klavertje Vier’ op de GTH 2017.

Lage maandlasten
Aanschaf te duur? Bel of mail ons voor een
scherp �nancieringsvoorstel. Haal met lage
maandlasten de nieuwste techniek in huis.

Uw specialist voor betrouwbare techniek

Merumerbroekweg 5, Herten   +31 (0) 475 202 133

info@ramm.nl   ramm.nl

Vanaf

€ 13,-
per dag*

Zorgeloos onkruid bestrijden?

*o.b.v. 36 maanden operational lease
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Nieuwe Hydrangea  
Little XS

Van der Peijl Tuinplanten staat voor 
het tweede jaar op de Garden Trials en 
presenteert daar verschillende nieuwig-
heden. Met name het concept met 
Hydrangea Little XS staat in de schijn-
werpers. Het concept draait nu al een paar 
jaar zeer succesvol in een C2/17cm. Dit 
jaar komt Van der Peijl met een trial voor 
een Hydrangea Little XS C5/P23 met knop 
en bloem.

Dit jaar brengt de kwekerij uit Zundert ook 
als eerste in Europa de Encore Azalea op de 
markt. Deze Encore Azalea is onderscheidend 
omdat die ook in het najaar bloeit.

Behalve deze variëteit kweekt Van der Peijl 
verschillende noviteiten die de laatste jaren 
zijn geïntroduceerd. Het totale assortiment 
beslaat 180 verschillende soorten tuin-
planten. Van der Peijl staat tijdens Garden 
Trails en Trade op standnummer 20.

Continue innovatie en marketing support
Valkplant BV is gespecialiseerd in de beoordeling, selectie en bescherming van nieuwe  
heestersoorten. Daarnaast heeft Valkplant een zeer uitgebreid netwerk van kwekers en  
biedt Valkplant ondersteuning bij de introductie van deze nieuwe soorten. 

Een aanzienlijk gedeelte van de nieuwe soorten wordt onder het Proven Winners merk geïntro-
duceerd. Proven Winners planten hebben allen unieke en vernieuwende eigenschappen, waarbij 
Valkplant een zware selectie op deze planten toepast. Het Proven Winners merk wordt door middel 
van consumenten marketing ondersteund (onder andere print en tv) en geeft de consument houvast 
bij zijn keuze in het tuincentrum. Het Proven Winners assortiment is breed (75 soorten, 22 genera), 
waardoor een retailer Proven Winners seizoenrond in zijn winkel kan presenteren.  
 

Op Garden Trials and Trade presenteert Valkplant 
een verdere uitbreiding van het Proven Winners® 
assortiment. Het gaat hierbij onder andere om 
mooie nieuwe Spiraea- en Weigela-typen, nieuwe 
kleuren in de Buddleja Rocketstar en Hydrangea 
BellaRagazza-serie (arborescens dwergtypen).
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TSD IT bv brengt  
kennis samen

TSD is totaalleverancier van ICT-oplossingen 
in de groene sector. Al jarenlang dienst-
verlener en leverancier van software en hard-
ware met doelgerichte oplossingen voor de 
hovenier, tuinontwerper, groenvoorziener en 
boomkwekerij.

Door het jarenlang leveren van innovatieve 
software aan de groene sector heeft TSD in de 
afgelopen 35 jaar een schat aan kennis van de 
branche en de specifieke zaken daarbinnen opge-
daan. Dit, aangevuld met goede banden met 
brancheorganisaties én de groene achtergrond 
van een groot aantal van de medewerkers, maakt 
TSD tot een onderscheidende ICT-dienstverlener. 
Administratieve processen en ICT, systeembeheer 
en opleiding: TSD is kennispartner. 

Ketenintegratie
Door het bedienen van de brede groene sector 
met software oplossingen en dienstverlening, 
worden  wensen van verschillende branches in de 
keten samengebracht in software oplossingen. 
Bomen en planten van kwekers zijn de producten 
die hoveniers toepassen in hun eindproduct, de 
tuin. Hoe mooi is het dan wanneer de tuinont-
werper al direct de juiste bomen en planten op 
kan nemen in een tuinontwerp. Door middel van 
een 3D visualisatie ervaart de klant het ontwerp, 
nog voordat het werk is gestart. Benodigde 
materialen, zoals bomen en planten, worden in 
hoeveelheden aangegeven wat het bestellen 
nog makkelijker maakt. Het programma 3D Tuin 
Designer maakt dit allemaal mogelijk. 

GARDEN TRAILS AND TRADE
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Corinne’s 
Choice: 
een per

soonlijke en unieke roos!

Met trots presenteert Arie Bouman 
Tuinplanten de nieuwe rozenlijn Corinne’s 
Choice. Vorig jaar tijdens hun Najaarsbeurs 
en op Plantarium lieten ze het grote 
publiek voor het eerst kennis maken met 
deze unieke rozenlijn. En met succes. ‘Wat 
hebbben we een fantastische en lovende 
reacties gekregen uit zowel binnen- als 
buitenland. Vooruit durven kijken is wat 
Corinne’s Choice zo sterk maakt. In 2019 
wordt de rozenlijn verder ontwikkeld 
voor de consument en gepresenteerd op 
Plantarium. 

Het verhaal achter Corinne’s Choice
Corinne’s Choice is samengesteld door Corinne 
Schrijver en bestaat uit struik-, klim- en stam-
rozen. Als dochter van een rozenkweker is zij 
opgegroeid tussen de rozen. Naast de onschat-
bare rozenkennis heeft ze ook een enorme 
liefde voor deze prachtige bloemen. Corinne’s 
Choice is een eerlijke en pure rozenlijn van 
goede kwaliteit voor een vriendelijke prijs. 

Focus naar consument
In de teelt draait het om het maken van keu-
zes. Dat geldt ook zeker voor de tuinrozenteelt. 
Om het aanbod overzichtelijk te houden, 
heeft Corinne’s Choice de focus verlegt naar 
de consument. Wat bijdragen aan de ultieme 
tuinbeleving. Samen met duurzaamheid staat 
dit hoog in het vaandel van onze kwekerij. 

Vooruit durven kijken. Dat is wat Corinne’s 
Choice zo sterk maakt. Een roos staat niet 
zomaar in het tuincentrum. Daar gaat heel wat 
aan vooraf. Twee jaar van tevoren maken wij 
onze soortkeus. Na uitgebreid testen en vooral 
liefdevol laten groeien, verkast de roos naar 
het tuincentrum voor consumentenverkoop. 
Consumenten zien dat de rozen van Corinne’s 
Choice speciaal voor hen zijn geselecteerd en 
dat de rozen van uitstekende kwaliteit zijn. 

Corinne’s Choice assortiment
Een roos wordt vaak gekozen vanwege de 
kleur, geur en bloemgrootte. Met een subtiele 
of uitbundige geur en in alle denkbare kleuren. 
Corinne’s Choice heeft altijd een roos die aan 
jouw specifieke wens voldoet. Op de duidelijke 
en overzichtelijke etiketten van de Corinne’s 
Choice rozen is in één oogopslag te zien wat 
de standplaats, bloeitijd, hoogte en snoei-
periode van de roos zijn. Ook de geursterkte 
staat aangegeven op het etiket. Hoe meer 
ingekleurde sterren, hoe intenser de geur. Op 
elk rozenetiket vertelt Corinne een persoonlijk 
verhaal, passend bij de roos. Corinne neemt de 
klant mee in haar persoonlijke beleving die zij 
heeft bij de roos. Het verhaal van Corinne is te 
lezen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. 

Corinne: ‘Ik wil mensen blij maken met iets moois. 
En wat is er nou mooier dan een roos? Ik ben 
pas tevreden als iemand met iets persoonlijks en 
unieks naar huis gaat. Met de rozen van Corinne’s 
Choice kan ik je dit gevoel garanderen.’
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Meer afzet voor exoten

Het is voor het eerst dat Plantport Boskoop 
Kweeksmakelijk BV acte de presence geeft op 
de Garden Trails and Trade. Het bedrijf kweekt 
onder 3000 meter glas exotische bomen en 
planten zoals guave, avocado, passievrucht en 
papaya. Via bouwmarkten, tuincentra en super-
markten komen deze exoten bij de consument 
terecht.

De planten zijn pas twee jaar op de markt en gaan 
tot nu toe voornamelijk naar vaste afnemers op de 
Engelse markt. Jan Kalkman van Plantport Boskoop 
Kweeksmakelijk ziet potentie voor andere Europese 
landen. ‘Wij willen producten meer profileren opdat 
deze prachtige planten bij een breder publiek 
bekend worden en een bredere afname vinden 
onder plantenexporteurs.’

De bezoekers kunnen op stand 28 kennis maken 
met het volledige sortiment exoten. Om de bele-
ving compleet te maken, worden ook de vruchten 
gepresenteerd.

GARDEN TRAILS AND TRADE
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Beursdeelname Heemskerk 
Vasteplanten is succesvol 
met concrete business

Ook Heemskerk Vasteplanten uit Noordwijk 
zal aanwezig zijn tijdens Garden Trials 
and Trade.  Loek Teeuwen vertelt ons dat 
Heemskerk in samenwerking met CNB New 
Plants een nieuwe serie Hemerocaillis gaat 
presenteren: everydaylily . Dit is een serie 
(werkelijk) doorbloeiende Hemerocallis die 
uitermate geschikt is voor de container teelt. 
De compacte groeiwijze en de bloeiduur 
maakt het product zeer geschikt voor retail 
en landscaping. 
 

De deelname aan Garden Trials is voor Teeuwen 
het perfecte moment om deze nieuwe lijn 
internationaal onder de aandacht te brengen. 
‘Deze beursdeelname is succesvol met concrete 
business, klanten moeten de overtuiging hebben 
in de mogelijkheden van de everydaylily’, aldus 
Teeuwen. De plant heeft een brede toepassing, 
vraagt weinig verzorging en is goed te combine-
ren met andere vaste planten. Het  doel is om het 
aantal variëteiten en het kleurenspectrum nog 
verder uit te breiden.

Bloeitijd verlengen
 ‘Als je van daylilies houdt, zoals wij, dan is het 
enige wat je waarschijnlijk zou willen, dat ze 
langer bloeien,’ zegt Loek Teeuwen. ‘Vijftien jaar 
geleden zijn we begonnen om deze droom 
waar te maken, met een veredelingsprogramma 
gericht op het produceren van planten met een 

veel langere en continue bloeiperiode. Daarbij is 
alle aandacht uitgegaan naar een uniforme  en 
compacte groeiwijze en een vroege en lange 
bloeitijd. We zijn trots dat het is gelukt om varië-
teiten in verschillende kleuren te presenteren.’ 

7

Biologisch gekweekt fruit uit eigen tuin

Dit jaar presenteert Hoogeveen Plants voor het eerst het nieuwe concept Tasty Green – 100 
procent biologisch gekweekt fruit. Dit houdt in dat de planten van Nederlandse bodem zijn 
en van stek tot het eindproduct volgens strenge eisen zijn geteeld. SKAL-gecertificeerd in 
verschillende potmaten. 

Het Tasty Green assortiment bevat alleen soorten die gegarandeerd vrucht geven en gemakkelijk 
zijn in onderhoud. De biologische keuken uit eigen tuin. Wij hebben soorten die goed geschikt 
zijn in een pot voor het balkon/terras of de kleinere moestuintjes. Zo kunt u ervaren hoe lekker en 
gezond eten uit eigen tuin is en daarnaast ook leuk en leerzaam voor de kinderen. De pot, etiket en 
tray zijn gemaakt van gerecycled plastic. Zolang dit in circulatie blijft is dit een zeer schone oplos-
sing voor het milieu. Ook hierin is de groene gedachte terug te vinden. Duurzaamheid staat als 
onze kernwaarde binnen Hoogeveen Plants hoog in het vaandel. 

Bewuste consumptie
Tasty Green zal vroeg in het seizoen worden uitgeleverd. Eind februari hebben wij de eerste tuin-
centra, bouwmarkten, postorder en retailers binnen Nederland en Europa bevoorraad. Het concept 
is positief ontvangen en de verwachting is dat biologisch fruit snel grote stappen zal maken binnen 
de Europese markt. Wereldwijd is er een groeiversnelling in de omschakeling naar bewuste en bio-
logische consumptie.
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Kleurrijke grassen

Na het succes van de GTT in 2018 is Amigra 
natuurlijk ook op deze editie aanwezig. 
Een mooie week met kwalitatief zeer goed 
publiek willen wij ons nadrukkelijk als inno-
vatieve tuinplanten kweker presenteren.

Met kwekersrechtelijk beschermde blauwe sier-
grassen bieden we tuincentra de mogelijkheid 
zich met bijzondere planten te onderscheiden. 
In 2019 laten we trots ook onze nieuwe kleuren 
Festuca en Deschampsia zien. Na een lang traject 
van selecteren en testen zijn we nu zo ver dat we 
deze selectie aan de rest van de wereld kunnen 
laten zien.

En natuurlijk biedt het tijdstip van deze beurs ons 
een zeer goede mogelijkheid om ons zomerse 
assortiment goed on de aandacht te brengen. Wij 
hebben er zin in.

3
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‘Op GTT kun je met een andere mindset kij-
ken naar nieuwigheden’
Jan Kalkman van Plantport Kweeksmakelijk 
doet dit jaar voor het eerst mee aan Garden 
Trials and Trade. ‘We willen graag nieuwe pro-
ducten breed onder de aandacht brengen.’
Plantport Boskoop kweekt onder de naam 
Kweeksmakelijk conceptmatig een groentelijn 
waarmee de consument op een eenvoudige 
manier zelf groente kan kweken. Kalkman: 
‘De nieuwigheden waarop wij ons richten, zijn 
exoten als avocado, papaja, twee soorten pas-
sievrucht, guave en boomtomaat.’

Geen betreden paden
Nadat hij inlichtingen had ingewonnen, 
besloot Kalkman dit jaar voor het eerst aan 
de beurs GTT deel te nemen. ‘Het verschil met 
Plantarium is dat je hier gerichter en met een 
andere mindset kunt kijken naar nieuwighe-
den. In vergelijking met Plantarium komen hier 
bedrijven die wat minder de betreden paden 
bewandelen en zich vooral op nieuwigheden 
richten.’

Verwachtingen
Echte verwachtingen over GTT heeft Kalkman 
nog niet. ‘Ik hoop dat door deze beurs de inte-
resse in een wat meer gedifferentieerde afzet 
toeneemt. Mijn verwachtingen zijn hoogge-
spannen; verder laat ik het gebeuren.’

‘Garden Trials and Trade toont producten die 
voor de markt uit lopen’
Peter Kroes van Van Vliet New Plants is stand-
houder van het eerste uur bij Garden Trials and 
Trade. Wat verwacht hij van de tweede editie 
van deze beurs?
Kroes zegde vorig jaar als één van de eersten 
zijn deelname toe aan GTT, met zijn bedrijf dat 
zich voornamelijk bezighoudt met de introduc-
tie, exploitatie en het beheer van kwekersrech-
telijk beschermde plantenrassen. Wat vindt hij 
de meerwaarde van deze beurs? ‘Ik vind het 
belangrijk dat er een beurs is waar branche-
professionals in de kwekerijsector producten 
kunnen neerzetten die voor de markt uit lopen. 
Wij willen de GTT-beurs benutten om een com-
mercieel succes te maken van producten die 
we nog op test hebben staan.’

Hydrangea
Als voorbeeld van zo’n product dat qua ont-
wikkeling een groeispurt heeft doorgemaakt, 
noemt Kroes Hydrangea serrata. ‘Die heeft zich 
de laatste jaren flink ontwikkeld. Hij bloeit op 
eenjarig hout en is meer winterhard en een 
compactere plant dan de meeste Hydrangea.’

Aantrekkingskracht
Kroes verwacht dat de klanten die vorig jaar 
zijn geweest zo enthousiast zijn geraakt, dat 
de tweede editie van de beurs, dit jaar, meer 
geïnteresseerden aantrekt. ‘Ik hoop dat klanten 
van vorig jaar die met nieuwigheden te maken 
hebben, aan elkaar aansporen om deze beurs 
niet te missen. Dus komt allen!’

‘Ik heb prettige contacten overgehouden 
aan Garden Trials and Trade’
Herman Geers van de gelijknamige kwekerij in 
Boskoop bezoekt Garden Trials and Trade dit 
jaar voor de tweede keer. ‘We hebben er direct 
belang bij om op deze beurs aanwezig te zijn.’
Kweker Herman Geers is een bezoeker van 
het eerste uur; hij was ook aanwezig bij de 
eerste editie van Garden Trials and Trade. Hij 
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vindt het belangrijk om in contact te komen 
met andere veredelaars. ‘Vooral omdat ik zelf 
ook veel veredelingswerk doe, vind ik het 
belangrijk om deze beurs te bezoeken. Ik ga 
naar veel beurzen: IPM, Plantarium, eigenlijk 
bezoek ik ze allemaal. Maar Garden Trials and 
Trade is veel gespecialiseerder en directer. Hier 
komen mensen die nauw verbonden zijn met 
de wereld van de plantenkweek en er ook echt 
thuishoren. Deze beurs is veel meer toegespitst 
op de kwekers en het product. Er zijn minder 
randzaken zoals machines.’

Verkoop in Europa
Geers heeft al van jongs af aan veel interesse in 
het kweken en veredelen van boomkwekerij-
gewassen. Hij houdt zich al jaren bezig met de 
teelt en ontwikkeling van dwerg- en miniatuur-
planten. Zo zijn er diverse nieuwe producten 
door hem veredeld en op de markt gebracht, 
zoals Weigela florida ‘Alexandra’, een halfhoge 
#lWeigela met dieproze bloemen en zeer don-
ker blad, en andere soorten zoals Exochorda 
racemosa ‘Niagara’.
Geers runt al zo’n 40 jaar zijn bedrijf, dat naast 
het veredelen nog een tak heeft: ‘Dat zijn de 
dwerg- en miniatuurplanten. Afnemers van 
deze planten zijn bedrijven, verzamelaars, maar 
ook particulieren die kopen via onze webshop.’

Waarde van het netwerk
Wat is volgens Geers het verschil met vorig 
jaar? ‘Geen idee. Vorig jaar waren er heel inte-
ressante bedrijven en bezoekers, met wie ik 
prettig contact heb onderhouden. Wat het 

bezoek van zo’n beurs concreet oplevert, kun 
je natuurlijk nooit precies zeggen. Maar hoe 
groter het netwerk dat je opbouwt, des te meer 
waarde het voor mij heeft.’

Trends en ontwikkelingen
Geers hoopt dit jaar meer verschillende produc-
ten te tonen en meer mensen te ontmoeten. ‘Ik 
denk dat kwekers er baat bij hebben. De beurs 
is nuttig voor mensen in de kwekerijsector. Zij 
blijven op de hoogte van de laatste nieuwighe-
den en ontwikkelingen en van wat er gaande 
is in de sector. Garden Trials and Trade is een 
goede manier om trends en ontwikkelingen bij 
te houden.’

2 min. leestijd

Peter Kroes

Herman Geers
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