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De Duitse brancheorganisatie is tevreden met 
de jaarlijkse campagne. Omdat de leden van 
de organisatie de plant kunnen kiezen, is de 
betrokkenheid groot. De Vaste Plant van het 
Jaar genereert volgens de Bund Deutscher 
Staudengärtner veel aandacht, zowel bij consu-
menten als in de media. De huidige kampioen, 
hakonechloa (Japans berggras of bosgras), 
wordt uitgelicht op de speciale website van 
Staude des Jahres. Daar wordt veel informatie 
gegeven. De karakteristieke uitstraling en 
verschillende toepassingen worden uitvoerig 
beschreven, net als zaken zoals de voorkeurs-
standplaats (halfschaduw) en droogtetolerantie. 
Verder stuurt men via een online portal infor-

matie en foto’s van de plant van het jaar aan de 
leden en zijn er posters en folders beschikbaar. 
Kwekers en tuincentra kunnen zo een thema-
tische focus richten op de Vaste Plant van het 
Jaar om hoveniers, architecten en consumenten 
te bereiken.

Kennis van diversiteit
Op de Duitse website wordt de verkiezing ook 
geprofileerd als kenniscampagne, om consu-
menten te wijzen op de diverse gebruiksmoge-
lijkheden van plantengeslachten. Mensen heb-
ben vaak een beperkte kennis over bepaalde 
planten, alsof je die maar op één manier kunt 
toepassen in een tuin of park. Daardoor blijft de 
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populariteit van die plant achter, is de gedach-
te. Kennis over gebruiksmogelijkheden van 
plantenvariëteiten helpt om die planten meer 
toe te passen. Kleine verschillen tussen varian-
ten bepalen de opties voor een standplaats, bij-
voorbeeld als een plantengeslacht varieert van 
waterminnende tot droogtetolerante exempla-
ren. De campagne van Staude des Jahres draagt 
daarom bij aan vergroting van de kennis over 
de veelzijdigheid van plantensoorten, bij kwe-
kers, hoveniers en consumenten.

In Nederland neemt de populariteit van vaste 
planten de laatste tijd toe, zowel in openbaar 
groen als particuliere tuinen. Dat kan voor 
kwekers, hoveniers en architecten een mooie 
aanleiding zijn om hun kennis over de toepas-

singsmogelijkheden van specifieke planten te 
verdiepen. Net als in Duitsland zou een Vaste 
Plant van het Jaar hierbij een rol kunnen spelen.

Gebruikswaarde centraal
Toch heeft Jan-Willem Rotteveel, voorzitter van 
brancheorganisatie Perennial Power, op dit 
moment geen plannen voor een verkiezing. 
‘We hebben gekozen voor promotie waarbij 
we focussen op de toepassingsmogelijkheden, 
bijvoorbeeld hoe je omgaat met beplanting in 
halfschaduw. Ongeveer maandelijks brengen 
we een persbericht uit over thema’s die de 
gebruikswaarde centraal stellen, bijvoorbeeld 
over geurende of vlinderlokkende planten, laat-
bloeiers of de wintertuin.’ Aad Vollebregt, voor-
zitter van de Cultuurgroep Vaste Planten van 
de LTO, voegt daaraan toe dat er tot circa 2012 
wel zo’n verkiezing voor vaste planten was: ‘Met 
de oprichting van Perennial Power is de sector 
indertijd overgestapt op een campagne met 
persberichten, waarbij de focus minder op spe-
cifieke soorten kwam te liggen en meer op de 
gebruikswaarde van vaste planten.’

Voors en tegens
Peter Heutinck van Kwekerij Heutinck in 
Borculo ziet voors en tegens bij het uitroepen 
van een Vaste Plant van het Jaar. ‘Het assorti-
ment vaste planten is heel groot en je licht er 
dan één soort uit. De vraag is hoe zinvol dat is. 
Ook zijn er tegenwoordig veel gespecialiseerde 
kwekerijen; die zullen weinig in een algemene 
campagne zien als de voor hen relevante soort 
niet wordt uitgelicht. Toch zou ik als optimist 
zo’n verkiezing eventueel wel zien zitten, als 
toevoeging aan wat er nu al gebeurt. Maar de 
opzet moet dan wel goed zijn.’

Dat laatste vindt ook Stefan Verbunt van 
Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar. ‘Ik 
sta er in principe positief tegenover, vooral als 
de campagne helpt om de kennis over bepaal-
de planten te verdiepen. Of het zinvol is, hangt 
erg af van de parameters.’

Vaste Plant van het Jaar 2023?
In 2022 is de kans op een Vaste Plant van het 
Jaar in elk geval niet groot, getuige de reacties. 
Het uitlichten van een plant of plantengeslacht 
wordt minder waardevol geacht dan het bena-
drukken van de gebruikswaarde en toepassing. 
Ook wordt er kritisch gedacht over de opzet 
van zo’n campagne. Op welke manier wordt 
die plant gekozen, door wie en op grond van 
welke criteria? Zijn de belangen van verschil-
lende spelers in de sector niet te verschillend 
en kost het niet teveel organisatie? Men wil in 
ieder geval de huidige promotiestrategie van 
Perennial Power, gericht op gebruikswaarde, 
behouden. Rotteveel: ‘Of een verkiezing een 
aanvulling kan zijn? Vaste planten zijn het zeker 
waard. Maar als we zo’n verkiezing zouden 
opzetten, moet het wel zinvol zijn. Wat onze 
leden willen, vinden we daarbij het belangrijkst.’
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