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Onze permanente missie is het groener maken van Nederland.

Plattegrond Landgoed Ophemert
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Gardenista!
De vereniging KMTP/Groei & Bloei presenteert met trots het nieuwe evenement Gardenista.
Van woensdag 15 tot en met zondag 19 mei 2019 wordt Kasteel Ophemert omgetoverd in een
wereld van horticultuur waar men alles kan beleven op het gebied van bloemen, planten, tuinen,
kunst, muziek, cultuur, eten en activiteiten. Kwaliteit staat hierbij voorop!

‘‘Deel je passie in de groene wereld
die Gardenista wil creëren voor haar bezoekers’’.
Doelstellingen Gardenista in het kort
 Het eerste jaar 25.000 bezoekers met een doelstelling van 100.000 bezoekers binnen 10 jaar.
 Laagdrempelig door vriendelijke entreeprijzen, passend bij de missie Nederland te
vergroenen en aantrekkelijk voor een groot publiek.
 Brede en gerichte marketing strategie via o.a. het verenigingsmagazine met een oplage van
50.000 stuks en de Groei & Bloei website met 250.000 views per maand.
 Een partnerschap met het bureau voor toerisme van rivierenland, genaamd het RBT.
 Op onze website www.gardenista.nl maken we onze deelnemers bekend.
 Onze permanente missie is het groener maken van Nederland.
 Door het uitgebreide programma spreken we een breed publiek aan.
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Waarom ontwikkelt KMTP/Groei & Bloei Gardenista?
KMTP/Groei & Bloei is vanouds betrokken bij de professionele wereld van de kwekers, bloemisten, tuinontwerpers en hoveniers. Daarnaast speelt KMTP/Groei & Bloei een belangrijke rol in de
informatievoorziening naar consumenten (verenigingsblad en website Groei & Bloei) en staat zij
als vereniging in het centrum van groenminnend Nederland.
KMTP/Groei & Bloei is daarom een vanzelfsprekende keuze voor het bijeenbrengen van deze
werelden. De vereniging wil een centrale rol spelen in het verbinden van de professionele sector
en consumenten middels het landelijk evenement Gardenista.
Kwekers, bloemisten, tuinontwerpers en hoveniers worden bijeen gebracht om het publiek
kennis te laten maken met het topsegment van onder andere de groene sector. Tevens wil de vereniging een verbindende rol spelen tussen het groenonderwijs en het bedrijfsleven.
Op creatieve wijze maakt de toekomstige groenprofessional kennis met het groene bedrijfsleven.
Studenten doen met gerichte taken ervaring op tijdens Gardenista waardoor het evenement voor
hen een educatief karakter krijgt.
Als laatste wil KMTP/Groei & Bloei (de grootste tuinvereniging van Nederland) de verstening
van steden en het landschap tegen gaan. Deze maatschappelijke rol krijgt een prominente
plaats tijdens het evenement. Een steeds grotere groep mensen is zich bewust van het goede van
een groenere wereld en daar sluit de vereniging en Gardenista zich graag bij aan.

Een groenevenement en show boordevol inspiratie en tuinideeën!
Het vier koppige kernteam, Wilma Walenberg, Jan Schravesande, Jaap Gelderloos en projectleider
Frits Hoogers zijn het boegbeeld van Nederlands nieuwste groen evenement. Zij hebben elkaar
binnen KMTP / Groei & Bloei gevonden om het evenement vorm en inhoud te geven. Dat doen
ze uiteraard niet met z’n vieren, er zijn nog veel meer mensen betrokken bij dit evenement. Geen
luxe, maar pure noodzaak, het is zeer omvangrijk.
Gardenista moet de plek worden waar amateurs, professionals en studenten met elkaar gaan
blenden. Vandaar ook het thema “Verbinding in het groen”.
Tijdens Gardenista is er in de centrale, 1.200 m² grote tent, een landelijke open competitie bloemschikken op verschillende niveaus. Amateurs, studenten en professionals gaan zich van hun creatiefste en beste kant laten zien tijdens de wedstrijd.
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Nieuw in Nederland.
Vijf groene dagen Gardenista.
Een mooie mix
van Bloom in the park
en de
Chelsea Flower Show
centraal gelegen in het land
in Ophemert

Frits Hoogers

Projectleider
Teamlid organisatie
Gardenista

G
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Jan Schravesande
Teamlid organisatie
Gardenista

Jaap Gelderloos

Teamlid organisatie
Gardenista

Wilma Walenberg
Volg Gardenista op

Wij nodigen je van harte uit
om mee te doen aan Gardenista 2019.
En wij zullen je gastvrij ontvangen.
Interesse? info@gardenista.nl

Landelijk bestuur
KMTP/Groei & Bloei
Teamlid organisatie
Gardenista
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Hoe wordt Gardenista onder de aandacht
van deelnemers en bezoekers gebracht?
De ambitie is 25.000 bezoekers
en 180 deelnemers
te verwelkomen voor het
eerste jaar.

De kwaliteit van het aanbod
van Gardenista is hoog
en de drempel om Gardenista
te bezoeken is laag.

Met een online marketing
strategie en via de kanalen
van KMTP/Groei & Bloei
wordt een zeer groot publiek
bereikt.

Kwaliteit is hierdoor toegankelijk
voor een breed publiek.

Gardenista gaat er voor om
een zo groot mogelijk
draagvlak te creëren in de
groen sector en legt verbinding
met andere natuurminnende
partijen.

Door een goede
balans tussen prijs/prestatie,
mooi aanbod,
een prachtige locatie en een
aantrekkelijk programma zal
Gardenista uitgroeien tot een
jaarlijks evenement.

Het doel is om kwaliteit,
vakmanschap en jong talent uit
de groenwereld aan het
evenement te binden.
Met name jong talent
is belangrijk,
want zij zijn immers
jouw toekomst!

5 dagen
Gardenista
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25.000
Bezoekers

180
Deelnemers

Ruim
4 hectare

09.30 t/m
17.00 uur

KMTP/ Groei & Bloei Presenteert:

GARDENISTA

Hebben wij jouw
interesse gewekt?
Neem dan contact
met ons op via
info@gardenista.nl

Wil jij ook
5 dagen
deelnemen aan
Gardenista?

Eigentijdse
uitstraling
door stretchtenten
& sfeerkramen

Uit het Nationaal Onderzoek Media van maart 2018
blijkt dat ieder nummer van Groei & Bloei door 273.000
Nederlanders van 13 jaar en ouder wordt gelezen.
Tegen de 30 % van de 33.000 Groei & Bloei gezinnen heeft
een tuinoppervlak groter dan 1.000 m². De mediaan van
het tuinoppervlak bij de leden is 350 m².
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Exposeren
“Jouw vakmanschap laat je met trots zien tijdens Gardenista.”

Gardenista wordt de promotor
van het beste vakmanschap op
het gebied van tuinexpertise,
kweken, bloemstyling, groen
gerelateerde producten en
educatie. Deze vakgebieden
zijn essentieel voor iedereen
die betrokken is bij de groene
sector in de breedste zin.

Een aantal voordelen
van exposeren
gelegenheid om je tuinideeën, planten en
 De
tuinaanverwante artikelen te verkopen en je
passie te delen met de bezoekers van
Gardenista.

en promotie van je bedrijf via online
 Publiciteit
media, websites en het verenigingsblad Groei
& Bloei.

kans in de prijzen te vallen en te worden
 De
verrast met een medaille voor de beste
inzending tijdens Gardenista.

 Doelbewust publiek.
 Aantrekkelijke tarieven.
o.a. tijdens VIP avonden gedurende
 Erhetwordt
evenement gelegenheid geboden om te

netwerken met collega vakmensen, potentiële
klanten en experts in de groene sector.

Of je nu een tuinontwerper,
hovenier, kweker, bloemstylist
of handelaar bent, er is altijd
een manier betrokken te raken
bij het evenement dat de
ambitie heeft het centrum van
de horticultuur in Nederland
te worden met een
internationale uitstraling.
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wordt uitgebreide pers en media aandacht
 Ergecreëerd
waarmee Gardenista je bedrijf een
boost kan geven.

namen van sponsoren worden in het
 De
programmaboekje gepubliceerd.
G
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Gastvrijheid staat tijdens
Gardenista voorop.
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Geschiedenis Landgoed Ophemert
Gedurende vijf groene dagen wordt Kasteel Ophemert het trefpunt voor jong en oud
en wordt de bezoeker op actieve wijze geïnspireerd door een prachtig aanbod. Het afwisselende
programma van Gardenista trekt een breed publiek dat kan genieten van een exclusief aanbod
van groen tot een dagje vermaak in een prachtige omgeving. Het publiek wordt in aanloop naar
Gardenista op de hoogte gehouden middels een website, social media en het blad Groei & Bloei.
De ambitie is om Gardenista jaarlijks terug te laten keren en te laten uitgroeien tot een
evenement met internationale aantrekkingskracht.
Kasteel Ophemert dateert in zijn oudste vorm van 1265.
Aangenomen wordt dat de eerste eigenaar van het Huis te Ophemert Rudolf de Cock is geweest.
Hij ruilde in 1265 zijn bezittingen rond Rhenoy met graaf Otto II van Gelre tegen diens bezittingen
op de noordelijke oever van de Waal. De familie van Haeften heeft het langst (350 jaar) het
kasteel bewoond vanaf 1550. Door vererving is het kasteel aan het eind van de 19de eeuw in
handen gekomen van de Schotse adellijke familie Mackay. Vanaf 2009 heeft de adellijke familie
van Dedem het kasteel in erfpacht.

Arthur baron van Dedem
& Alexandra baronesse van Dedem

www.kasteelophemert.nl
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Gardenista, een aanbeveling!

Nederland waterland

Gardenista
Dat omarmen we natuurlijk!

Een actueel onderwerp

In de Tuinen van Appeltern zoeken we al
vanaf het prille begin de samenwerking met
gepassioneerde tuin- en groenvrienden. Er is
nog zoveel te doen in onze Tuinwereld dat we
elkaar gewoon nodig hebben om echt iets te
bereiken. Teveel mensen hebben nog geen
optimale band met hun tuin, velen hebben
zelfs nog nooit het goede tuingevoel genoten.
Dat is jammer want een tuin kan je leven wel
degelijk verrijken. Bovendien ontstaat er vanuit dat juiste tuingevoel een mooiere wereld
voor ons allemaal.

Wadi’s, natuurvijvers, afwatering en beschoeiing staan op dit moment volop in de aandacht.

Het initiatief vanuit Groei & Bloei en de KMTP
voor het nieuwe tuinevent Gardenista juichen
we dan ook van harte toe. De plannen en locatie spreken nu al volop tot de verbeelding. Het
gaat zeker veel mensen boeien en inspireren.
Geweldig ook dat we als Tuinen van Appeltern
een stukje mogen bijdragen.
Ben van Ooijen
Directeur Tuinen van Appeltern.

De Tuinen van Appeltern is de benaming van
een Nederlands complex van modeltuinen dat
zich sinds 1988 bevindt in de Gelderse plaats
Appeltern, nabij Nijmegen en Tiel in het Land
van Maas en Waal.
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Vanuit verschillende invalshoeken wordt
het thema water onder de aandacht gebracht.
We leven al eeuwen in een land waar water
een belangrijke rol speelt (maar liefst 26 procent van Nederland ligt onder de zeespiegel)
en ook in onze tuin speelt water een grote rol.
Ga met ons mee de boot in door de gracht
van kasteel Ophemert. We geven je tips en
ideetjes over hoe je zelf het water op de
goede weg krijgt.

Samen een uniek kijkje krijgen
in de keuken van Gardenista

Vind je je klant, collega
of relatie een VIP?
Neem jouw VIP of VIPs
dan mee naar één van onze
5 exclusieve avonden.

G

G

Gardenista is dagelijks
voor jong & oud
van 09.30 tot 17.00 uur
geopend

Laat je extra in de watten leggen!
Wil jij ook met een mooi gezelschap naar
Gardenista komen en je laten verwennen met
heerlijk eten en fantastisch entertainment?
We zullen te zijner tijd meer informatie
plaatsen op onze website www.gardenista.nl
Kun je niet wachten en wil je direct
op de hoogte gehouden worden, stuur dan
een bericht naar info@gardenista.nl.
Geef aan met hoeveel personen je graag wil
komen en wij sturen je, zodra bekend, alle
mogelijkheden.
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orkest
violiste
diverse artiesten

kinder
activiteiten
“tuinmaatje”

koffie & gebak
high tea
slow juices
drankjes
lezingen
presentaties
seminars

handwerk
vakmanschap
ambachten

aanschuifworkshop
technieken
tips & tops

showtuinen
belevenistuin
moestuin
wedstrijd
podiumplaatsen
fijne koffie

zilte oesters
& champagne

bijzondere
planten
succesvolle
tuin

culinair
biologisch
patisserie

Gardenista
Correspondentie: KMTP/Groei & Bloei
Postbus 485 - 2700 AL Zoetermeer
+31 6 51 60 28 61 info@gardenista.nl
www.gardenista.nl

Volg je ons al?

