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Uitnodiging Gardenista Kwekerscompetitie 
 
Als kweker ben je natuurlijk trots op de door jou gekweekte planten. Hoe leuk is het als dat ook gezien 
wordt. Door vakgenoten, maar  zeker ook door de eindgebruiker: de consument. Alle professionele 
plantenkwekers én hobbykwekers worden daarom uitgenodigd mee te doen aan de kwekers-
competitie van Gardenista voor de best gekweekte plant: ‘de gouden Gardenistaplant’. Festivalgangers 
kunnen alle hun stem uitbrengen en de winnaar wordt beloond met een mooie oorkonde en eeuwige 
roem. Het past in de rijke historie van de KMTP, die aan de wieg heeft gestaan van de VKC keuringen. 
 
Artikel in Groei & Bloei 
De kwekerscompetitie vindt plaats tijdens het groene festival Gardenista, van 22 tot en met 26 
september 2021 op de historische buitenplaats Den Alerdinck in  Laag-Zuthem bij Zwolle. 
De organisatie verwacht 15.000 geïnteresseerde bezoekers. Iedere bezoeker mag één stem uitbrengen 
op een van de door kwekers ingezonden planten, waaronder misschien die van jou! De winnaar 
ontvangt een oorkonde van de KMTP;  ’de gouden Gardenistaplant’. Deze wordt op jouw kwekerij 
uitgereikt. Zo kunnen we met elkaar een mooi artikel maken voor ons maandblad Groei & Bloei over 
de winnende plant en jouw kwekerij. 
 
Hoe doe je mee? 
- Kies je favoriete kweekproduct uit! Het gewas en ras is helemaal aan jou: eenjarigen, vaste planten, 

houtige gewassen, alles kan, als het maar sierwaarde heeft. Je mag maximaal 5 inzendingen 

aanbieden voor de competitie. 

- Je meldt je aan via het digitale inschrijfformulier op: www.gardenista.nl/kwekers. 

- Je kunt je inschrijven tot vrijdag 10 september. 

- Deelname is gratis. De plant moet in een 2, 3 of 5 liter ronde plastic binnenpot worden aangeboden. 

- Er mag slechts 1 ras in deze pot staan, dus geen gemengde pot (er mogen van dit ras wel meerdere 

planten/stekken in de pot zijn geplant). 

- Je plant moet op 21 september vóór 14.00 uur aangeleverd worden op Den Alerdinck.  

- Om het je makkelijk te maken heeft de organisatie op enkele strategische plekken in het land 

verzamelpunten waar je je plant kunt afleveren op dinsdag 21 september vóór 12.00 uur. Welke 

dat zijn, worden te zijner bekend maken. 

- De organisatie zorgt ervoor dat jouw plant tijdens Gardenista op een mooie plaats in een neutrale 

ronde ompot wordt gepresenteerd aan het publiek. 

- De planten komen op de grond te staan. Wil je je plant op een zuiltje hebben staan, dan zorg je hier 

zelf voor. Let op weersomstandigheden zoals harde wind. Zorg dus voor een stabiel zuiltje. 

- Zowel hobbykwekers als professionals kunnen zich voor de competitie inschrijven. 

- De uitslag wordt zondag 26 september tijdens Gardenista bekend gemaakt. 

- Voor vragen of opmerkingen over de kwekerscompetitie kun je contact opnemen met Nico 

Rijnbeek uit Boskoop via kwekers@gardenista.nl. 

Het Gardenista team ziet jouw mooiste plant graag tegemoet! Veel succes! 
Namens het team, 
 
Nico Rijnbeek 
 
PS: Er zijn meer competities en tal van inspirerende activiteiten tijdens de tweede editie van 

Gardenista. Kijk op www.gardenista.nl voor het programma. Onze website raakt steeds meer gevuld 

naarmate het groenseizoen nadert dus vergeet niet af en toe een kijkje te nemen. 
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