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‘Wat was men enthousiast om elkaar weer te 
zien, de levende materialen te kunnen voe-
len en ruiken en om relaties weer te kunnen 
begroeten onder het genot van een kopje kof-
fie. Het publiek voelde zich welkom. De sfeer 

was als vanouds en GrootGroenPlus bleek weer 
een uitstekend relatieplatform te zijn’, vertelt 
pr-man Frank van Suchtelen namens de 
organisatie.

Zundert drie dagen toneel van vakbeurs GrootGroenPlus

Zien en gezien worden is een belangrijk 

element van GrootGroenPlus, de grootste 

vakbeurs voor de boomkwekerijsector. Na 

de digitale editie van vorig jaar was iedereen 

begin oktober blij om weer rond te kunnen 

lopen op het CLTV-terrein in Zundert. Vakblad 

Boom in Business was ook aanwezig en maakte 

een fotoreportage van de standhouders op 

deze 31ste editie. Op deze pagina’s staat een 

willekeurige selectie.

Auteur: Wijnand Meijboom

Relatieplatform bij uitstek

Verkoper Ard Mulder en Sebastiaan Hoogenraad, eigenaar van de gelijknamige 

handelskwekerij. Zij hebben een eigen voorraad van ongeveer 1.500 planten.

Zwier Nooteboom van New Plants toont de winnende plant Cortaderia ‘Tiny Pampa Gold’. De plant is onderscheiden met de 

zilveren medaille.
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Accountmanagers Fred Strijk, 

Cock van de Spek en Marieke 

van Lierop-Gevers van het 

bedrijf Lensli Substrates

Daniella Adriaensen en Adrie Jansen van 

Laxsjon Plants hadden het naar hun 

zin op de vakbeurs.

Erik Bastiaensen, directeur van CLTV, 

wederom gastheer van deze grote vakbeurs

Patricia van Lankveld van Kwekerij Van Lankveld, een 

professionele kwekerij van bladhoudende heesters

Eric Milants en Henk Berendsen van het bedrijf 

Legro, specialist in substraten

Paul van Kempen, Benno Nieuwenhuis, Klaas De Boeck en Mark van Dulmen van 

ICL, producent van Osmocote

Bert Kuijstermans en Ben Dames van 

About Plants Zundert

Peter van Rijssen van Plantipp, de 

organisatie die kwekers vertegen-

woordigt en ondersteunt


