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Beeldschoon

De lente  
in je  
huis met  
ranonkel 

Ranonkel wordt ook Ranunculus asiaticus genoemd. 
Oorspronkelijk komt de ranonkel namelijk helemaal uit Midden-
Azië. Via allerlei omwegen belandde de bloem uiteindelijk ook in 
Europa, waar zij haar officiële naam ranunculus kreeg. Dit is het 
Latijnse woord voor kikkertje, en dat is niet zo gek als je bedenkt 
dat de ranonkel in het wild voorkomt in drassige gebieden. Het 
zijn meestal kruidachtige planten met heldergele of soms witte 
bloemen. Als de kroonbladen wit zijn, is het centrum wel geel.

Met deze voorjaarsbloem haal je de lente in je huis. Wist je  
dat de ranonkel symbool staat voor charme? Gaf je in de 
Victoriaanse tijd een bos ranonkels, dan zei je: ‘Ik vind je rijk  
aan aantrekkelijkheden.’ Dat waren nog eens tijden. Ook nu  
nog worden veel mensen blij van een bonte bos ranonkels.
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Next generation in GROW

Het thema van deze GROW is next generation. 
Jongeren die fris denken en fungeren als luis in  
de pels. Steven van Schilfgaarde geeft ‘in de 
passie van’ aan dat hij vindt dat wij jongeren 
moeten gebruiken om ‘ons’ uit te dagen. 
Jongeren hebben de toekomst. Tegelijkertijd 
hebben ook zij hun kopzorgen. “Elke dag voel  
ik een mentale druk”, aldus de jonge kwekers  
van het groeneplantenbedrijf Mondo Verde 
(pagina 12-15).
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Steven van Schilfgaarde, CEO sinds 
januari 2018, vindt dat we meer oog 
moeten hebben voor de jongere generaties. 
Zo vindt hij het belangrijk dat we 
jonge ondernemers binden aan Royal 
FloraHolland. “Die moeten geen lid zijn 
omdat hun vader dat was, maar omdat ze 
bij ons de diensten vinden die hen in staat 
stellen succesvol een bedrijf te runnen.” 

De passie van

Steven

Hoe ziet Steven de next generation jonge kwekers? 
“Veel veranderingen in de economie en de 
maatschappij worden in gang gezet door of voor 
jongeren. Het zijn jonge mensen die doorgaans aan 
de wieg staan van start-ups. Zij kijken nauwelijks 
nog televisie, maar maken intensief gebruik van 
sociale media. Het zijn onze medewerkers en onze 
klanten van de toekomst. Daarom zijn we eind 2017 
gestart met de combinatie van jongerenraad en 
jongerenplatform. Zodat jonge kwekers een eigen 
community hebben met hun generatiegenoten. 
Soms hebben ze al de leiding van het bedrijf.  
Vaak zijn ze al actief betrokken in het management. 
Door contacten met andere kwekers kunnen zij hun 
eigen bedrijfsvoering optimaliseren.”   

Luis in de pels
“Een van mijn prioriteiten is het succesvol neer-
zetten van Floriday. Daarbij zie ik de inbreng van 
jonge kwekers als meer dan waardevol. Jongeren 
kijken op een heel andere manier naar digitalisering 
en internationalisering. Zij zien het niet als een 
bedreiging, maar juist als een enorme kans.  
Digitale dienstverlening is een geweldige aanvulling 
op onze logistieke diensten. Het betekent 
een versterking van onze positie als leidende 
marktplaats in de wereld.” Steven ziet jonge  
mensen als vanzelfsprekende aanvulling omdat  
zij anders en veelal groter denken. “Ik wil hen 
uitdagen om mij uit te dagen. Dat geldt zowel  
voor jonge kwekers als voor jongeren in ons 

“ Jonge kwekers 
zijn onze leden 
van de toekomst”
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Steven: “Inbreng van jonge kwekers  
bij neerzetten van Floriday” 

bedrijf. Welke diensten moeten wij ontwikkelen 
zodat kwekers hun werk nog beter kunnen doen? 
Hoe denken zij over internationalisering? Wat 
verwachten zij van de coöperatie? Ik nodig hen  
uit om een luis in de pels te zijn. Daar worden we 
allemaal beter van.”

Cactus
De sierteeltsector ontkomt niet aan veranderingen. 
Dat geldt voor alle partijen in de keten. Dat jonge 
consumenten anders naar bloemen en planten 
kijken, weet Steven uit eigen ervaring. De oudste  
van zijn drie kinderen is vijftien jaar. “Zij vindt  
het leuk om een cactus op de kamer te hebben, 
omdat ze die niet veel water hoeft te geven. Dat 

past bij haar leeftijd. Jongeren kiezen vaker voor 
gemak. Zij hebben het vaak te druk voor intensieve 
verzorging. Daar moeten ook kwekers op inspelen.” 

Concurreren in een impulsmarkt
Hoe ziet Steven de toekomst van de sierteelt?  
“De ondernemersgeest in de tuinbouw is heel 
erg mooi. Het gaat er uiteindelijk om dat je iets 
bijzonders maakt, iets dat onderscheidend is.  
We concurreren veelal in een impulsmarkt. Sfeer  
is belangrijk voor mensen, en dus kunnen wij met 
onze bloemen en planten een mooiere wereld 
maken. We mogen ook veel trotser zijn op onze 
sector. We zijn immers een belangrijke pijler  
onder de Nederlandse economie.” ←
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Klant aan het woord

Op zoek naar efficiëntie  
Floral Trade Group was niet de enige klant die 
kampte met problemen door de invoering van de 
pilot Metro. Meerdere grote klanten op Rijnsburg 
hadden te maken met vertraagde leveringen en 
de minder efficiënte werkwijze. Floral Trade Group 
heeft in deze periode meerdere gesprekken met 
Royal FloraHolland gevoerd, waarbij er gezamenlijk 
naar een passende oplossing is gezocht. Een half 
jaar na invoering van Metro is het verdeelsysteem 
aangepast waardoor het proces weer op orde is.

Logistieke uitdagingen blijven
Hoe kijkt Hans na de gebeurtenissen van afgelopen 
jaar tegen de logistieke dienstverlening van Royal 
FloraHolland aan? “De logistieke performance is 
nu al een stuk beter. De logistieke medewerkers en 
de klantenservice in Rijnsburg en Aalsmeer denken 
goed mee en handelen snel bij problemen. Ik vind 
het mooi om te merken dat Royal FloraHolland 
zich inzet voor haar klanten. Er blijven natuurlijk 
logistieke uitdagingen en verbeteringen. Met name 
in Naaldwijk zijn er nog stappen te zetten op het 
gebied van service. Ik ben ervan overtuigd dat we 
het logistieke proces door gezamenlijke inzet en 
goede communicatie nog verder kunnen verbeteren. 
Een mooie uitdaging voor 2018!” ←

Voor Floral Trade Group, onze grootste 
klant op Rijnsburg, is bloemen en 
planten op tijd leveren van groot 
belang. Wat vindt dit bedrijf van onze 
logistieke dienstverlening? Hans van 
der Plas, directielid van Floral Trade 
Group: “Royal FloraHolland zou door 
betere communicatie en door klanten 
erbij te betrekken meer draagvlak 
kunnen creëren bij nieuwe initiatieven 
en logistieke aanpassingen.”

Hans van der Plas is rechtdoorzee en denkt graag 
mee over het logistieke proces. In januari 2017 
draaide Royal FloraHolland een proef met ‘Metro’, 
een nieuw verdeelsysteem dat moest inspelen op 
de toenemende fijnmazigheid in orders. Hans: “Wij 
zijn blij met nieuwe oplossingen om beter op de 
wensen van onze klanten in te spelen, maar het is 
wel belangrijk dat Royal FloraHolland over een pilot 
communiceert en dat goed uitvoert. Wij waren in 
dit geval niet op de hoogte, kregen handel te laat 
binnen en de beladingsgraad van de karren was 
niet op orde. Het gevolg hiervan was dat we de 
leveringen een uur later pas konden verwerken, 
tientallen medewerkers stilstonden en onze klanten 
hun bestelling te laat ontvingen.”

“ Royal FloraHolland 
moet meer 
draagvlak creëren 
bij klanten” 
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Dagelijkse dienstverlening

Met het oog op de topdagen, ziet Yme het als 
missie om medewerkers op alle vier locaties ervan 
te doordringen dat ze zelf bij kunnen dragen aan 
een betere dagelijkse dienstverlening. Om die 
reden zijn er op alle vier locaties zogenoemde 
verbetermaatregelen gerealiseerd. “Het vergroten 
van het verdeelgebied bijvoorbeeld. Dit kan zo een 
paar minuten schelen per dag. En alles bij elkaar 
kan het zo een kwartier verschil uitmaken voor de 
klant”, vertelt Yme enthousiast. “Wij moeten blijven 
inspelen op de toenemende fijnmazigheid in de 
sierteelt. In het verleden was er gelatenheid bij de 
logistieke medewerkers. Inmiddels is de knop om,  
nu iedereen ziet dat er met positieve resultaten  
veel te bereiken is.”

Meer stapelwagens dan vorig jaar
Niet alleen op de vier locaties zijn wij met 
verbeteringen bezig, er zijn ook teams gestart 
om het topdagenbeleid beter te stroomlijnen. 
De aanleiding hiervoor is dat we vorig jaar alle 
zeilen moesten bijzetten om genoeg fusten en 
stapelwagens beschikbaar te maken. Hoewel we 
13.000 meer stapelwagens hebben dan tijdens  
de piek van 2017, moeten we dit jaar strak sturen 
op de beschikbaarheid op alle locaties. Dat  
hoort er gewoon bij. Ook gaan de mensen van 
kantoor weer meehelpen in het proces en we 
hebben het voornemen om op de vier drukste 
dagen een uur eerder te starten met veilen.  
We zijn meer klaar voor de topdagen dan ooit.  

“Blijven inspelen 
op toenemende 
fijnmazigheid,  
elke dag”
Yme Pasma is sinds november COO (Chief 
Operating Officer) bij Royal FloraHolland en 
dus verantwoordelijk voor de logistiek van onze 
marktplaats. Hij ziet de topdagen in de sierteelt 
positief tegemoet. “Ik ben in mijn rol op een 
rijdende trein gestapt. Het is goed dat mensen 
bij logistiek op alle locaties zich concentreren 
op wat ze zelf vandaag en morgen kunnen 
verbeteren in onze dienstverlening. Niet wat  
er over vier jaar moet gebeuren, maar nú.”
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“Wij moeten veel  
meer met onze  
klanten praten”

Wie is Yme Pasma?
Yme werkte voorheen  
23 jaar bij PostNL en 
heeft daar vanuit diverse 
managementrollen 
de ontwikkeling van 
fysieke post naar het 
digitale kanaal begeleid. 
Hij woont in de regio 
Aalsmeer.

We kunnen probleemloosheid niet garanderen,  
maar we hebben er wel alles aan gedaan om  
goed voorbereid te zijn.” 

Samen de wereld mooier maken
Op de vier locaties is ook meer aandacht voor 
hoe je samen voor het beste resultaat gaat. “We 
trainen onze uitzendkrachten en medewerkers nu 
meer dan voorheen, bijvoorbeeld. We betrekken 
iedereen bij wat morgen beter kan dan vandaag. 
Het is echt mooi om te zien dat dat werkt. Geen 
strategische vergezichten met hoogdravende 
technologische oplossingen, maar het met elkaar 
leuk vinden om praktische dingen te bedenken 
waar de klant vandaag én morgen blij van wordt.” 

Yme benadrukt dat dit voor de medewerkers van 
Royal FloraHolland een echte cultuuromslag is. 

“Wij moeten veel meer met onze klanten praten”
In het artikel met onze klant Floral Trade Group  
(op pagina 6-7) komt de feedback naar voren  
dat wij als Royal FloraHolland meer draagvlak  
bij onze klanten moeten creëren. Hoe ziet Yme dit? 
“Terecht. Wij moeten veel meer met onze klanten 
praten, zeker als het gaat om logistieke wijzigingen. 
Zij moeten op onze dienstverlening kunnen bouwen 
zodat zij weer hun klanten kunnen beleveren. Het 
mag niet zo zijn dat er mensen en machines bij 
onze klant stil blijven staan.” ←
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Digitalisering

“Met een glimlach 
op Floriday”

FloraXchange werkt samen met  
Royal FloraHolland aan de ontwikkeling 
van het digitale platform Floriday.  
Hoe staat het er op dit moment voor? 
Jefry van den Hoeven, product-
ontwikkelaar van FloraXchange, 
aan het woord over het proces: 
“Uiteindelijk willen wij dat alle kwekers 
op Floriday een glimlach hebben 
omdat ze ontzorgd worden in hun 
dagelijkse werk.”

Jefry van den Hoeven,  
productontwikkelaar  
van FloraXchange
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bromeliakwekers de verkoop uit handen. Hij is vanaf 
december 2017 betrokken bij de ontwikkeling van 
Floriday, en zit in een denkgroep om vanuit de praktijk 
mee te kijken bij nieuwe functionaliteiten. Hoe loopt het 
proces tot nu toe? “Ik heb een ochtend meegekeken 
en toen werd er een presentatie gegeven over welke 
kant ze op willen met bepaalde onderdelen in Floriday. 
Dat gaf verheldering en het is belangrijk om betrokken 
te zijn. Het is onwijs belangrijk dat er een goed 
aanbodsysteem komt dat kwekers gaan omarmen.” ←

Meer informatie?
Op www.floriday.io leest u alles over het digitale plat-
form Floriday. Houd ook www.royalfloraholland.com  
in de gaten voor nieuws.

Stefan van der Knijff werkt  
bij Bromelia Specialist 

Jefry legt uit dat hij samen met onder anderen 
Raymond van Sassen van Royal FloraHolland 
een zogenoemde roadmap heeft gemaakt. 
“De roadmap geeft de functionaliteiten weer 
die we gaan ontwikkelen voor Floriday. Uit de 
regiobijeenkomsten van Royal FloraHolland zijn 
gebruikersproblemen opgehaald. Hier zijn vervolgens 
thema’s uit voortgekomen. Om ervoor te zorgen 
dat de functionaliteiten nog beter aansluiten 
op de wensen van de kwekers, nodigen we per 
thema drie kwekers uit om mee te denken over de 
functionaliteit.” Dit wordt ook wel ideation genoemd. 
Thema’s die nu actueel zijn: prijsgroepen, de foto-
app en consignatieverkoop. “Er is veel betrokkenheid 
bij kwekers om mee te denken en mee te kijken. 
We zoeken bewust per thema een diverse groep 
kwekers om alle wensen duidelijk in beeld te krijgen. 
Bijvoorbeeld een kweker die veel daghandel doet, 
maar ook een kweker die meerdere locaties heeft.”

Direct foto’s in Floriday
De foto-app gaat eind maart de eerste testfase in, 
zodat de potplantenkwekers die hierover meedenken 
hem tegen die tijd ook kunnen testen. “Hier is de 
mogelijkheid ingebouwd dat kwekers direct foto’s op 
hun smartphone kunnen uploaden in Floriday. Zodat 
ze te allen tijde deze app kunnen gebruiken en de 
foto’s direct het klokproces in kunnen gaan.” Als de 
gebruikers tevreden zijn, kunnen kwekers de foto-app 
op de tuin gaan gebruiken. 

Veel werk uit handen
Een andere concrete functionaliteit waar kwekers 
veel baat bij kunnen hebben, is die van prijsgroepen. 
“Hier worden kwekers heel blij van, want ze hoeven niet 
langer weeklijsten met prijzen bij te houden voor hun 
klanten. We zijn in Floriday een handige tool aan het 
ontwikkelen om klanten te groeperen en hierover slimme 
berekeningen uit te voeren waardoor het bijhouden van 
betrouwbaar aanbod veel minder tijd kost. Dit neemt ze 
een hoop werk uit handen”, zegt Jefry. De sessies met 
kwekers hierover lopen nu en begin april hoopt Floriday 
hier ook mee naar buiten te kunnen treden. 

Goed aanbodsysteem
Stefan van der Knijff werkt bij Bromelia Specialist 
in Moerkapelle. Dit bedrijf neemt een aantal 
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“We mogen 
onze eigen 
draai geven 
aan het 
bedrijf” 
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Bij plantenbedrijf Mondo Verde in 
Rijsenhout staan de broers Kees (26) 
en Frans (24) klaar om het bedrijf van 
vader Louis Bakker over te nemen. 
Twee jonge ondernemers met een 
missie. “We mogen onze eigen draai 
geven aan het bedrijf van onze vader 
zodat we goed voorbereid zijn op 
onze toekomst. Vader Louis laat ons 
op onze bek gaan.”  

In 1951 begon opa Nees Bakker met een 
groentekwekerij in het Amsterdamse Sloten.  
Rond 1970 nam zijn zoon Louis Bakker het over. 
Kees: “In die tijd waren er nog veel kwekerijen in 
Amsterdam, maar die werden op een gegeven 
moment onteigend door wethouder Jan Schaeffer 
die een Olympisch dorp voor de sporters wilde 
bouwen op die plek.” Louis had de keuze: naar 
Almere, Heerhugowaard of Rijsenhout. Hij koos  
voor Rijsenhout, want de ligging dichtbij de veiling 
en Schiphol was gunstig. Louis schakelde van 
groenten over naar rozen en freesia’s en later  
ging hij over naar importplanten. In de jaren tachtig 
was hij één van de eersten in Europa die voor de 
teelt van ficus koos.



13GROWAMBITIE

Buiten de kwekerij rondkijken
De zonen Frans en Kees hebben beiden een studie  
afgerond. Kees studeerde small business retail-
management in Den Haag, liep stage bij retail  
services van Royal FloraHolland en bleef nog een  
paar jaar in de tuinbouw werken als inkoper bij  
diverse bedrijven. Frans studeerde bedrijfskunde  
aan de VU en werkte vervolgens drie jaar op de 
financiële afdeling van Tommy Hilfiger, tot hij de 
tuinbouw en het ondernemerschap begon te missen. 
Bij zijn broer Kees kriebelde het ook. “Het was een 
voorwaarde voor onze vader dat wij eerst een paar 
jaar buiten de kwekerij zouden werken en rondkijken. 
Hij vond dat we ook vanuit een ander referentiekader 
naar dit bedrijf moesten kijken. Daarna kwamen we  →  



 

Ambitie
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Wie is Frans Bakker? 
• Leeftijd: 24 jaar

• Woonplaats: Amsterdam

• Studie: Bedrijfskunde aan de VU

• Werk: Hij werkte drie jaar bij Tommy 
Hilfiger op de financiële afdeling

• Functie bij Mondo Verde: Financiën  
en planning

• Motto: “Droom groot en werk hard”

afzonderlijk van elkaar tot de conclusie dat we dit 
mooie plantenbedrijf wilden leiden.” In april 2016 stapte 
Kees in het bedrijf en in maart 2017 volgde Frans. Het 
overnameproces wordt op dit moment op papier gezet. 
Vader Louis is 66, maar kijkt achter de schermen nog 
wel mee bij beslissingen die genomen worden en is  
dé vraagbaak voor alle teeltkundige kwesties.

Strakkere eisen
Kees heeft branie en heeft echt een passie voor 
verkopen. Frans is de man van de cijfertjes en is wat 
meer van het overzicht. Kees lijkt precies op zijn vader. 
“We hebben aan een half woord genoeg. We denken 
gewoon heel erg hetzelfde.” En Frans? “Ik lijk op mijn 
moeder, want ik ben ook heel rustig”, lacht hij. Wat 



doen deze heren anders dan hun vader? “De wereld is 
zo veranderd de afgelopen dertig jaar. Digitalisering 
staat natuurlijk voorop in onze handel. Daarnaast 
worden er steeds strakkere eisen aan duurzaamheid 
gesteld vanuit ngo’s maar ook vanuit retail, waar wij 
aan moeten voldoen. En qua handel wordt er steeds 
fijnmaziger ingekocht, waar wij op inspelen. Kortom,  
er wordt veel meer van je gevraagd.”

AMBITIE

“ De wereld is erg 
veranderd de 
afgelopen dertig jaar”
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Kopzorgen en vrijheid
Frans: “Onze vader heeft deze kwekerij met eigen 
handen opgezet en daar hebben wij alle respect 
voor. Wij pakken het stokje nu over en geven onze 
eigen draai eraan zodat we goed voorbereid zijn 
op de toekomst. Wat heel mooi is, is dat Louis ons 
op onze bek laat gaan. Hij geeft ons de vrijheid.” 
Broer Kees benadrukt dat een eigen bedrijf ook 
kopzorgen geeft. “De wereld vraagt meer van een 
kweker dan vroeger. Ik voel dagelijks een mentale 
druk. Je bent altijd met een eigen onderneming 
bezig dus je staat altijd ‘aan’. Ondernemen is 
topsport. Maar je krijgt er ook veel voor terug: de 
vrijheid van het ondernemen en met deze mooie 
planten bezig zijn.” ←

Wie is Kees Bakker? 
• Leeftijd: 26

• Woonplaats: Amsterdam

• Studie: Small business retail management 
Haagse Hogeschool

• Werk: Hij werkte twee jaar voor  
Flower Direct als inkoper

• Functie bij Mondo Verde: Commercie

• Motto: “Gas erop”
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Big data

Uit deze infographic over de tulpenafzet blijkt 

dat de meestverkochte tulpen in 2017 geel en 

meerkleurig zijn. De kleur roze zit in de lift. 

De meeste snijbloemen gaan naar de Duitse 

afzetmarkt waar deze vooral bij bloemisten 

(48 procent, zie grafiek) verkocht worden aan 

consumenten. Tulpen worden door de Duitse 

consument juist het vaakst gekocht bij de 

supermarkt. Zeventig procent gaat voor een 

bosje tulpen naar dit afzetkanaal.

Rood-gele tulp 
in opmars bij 
consument →

BIG DATAGROW16 Bron: Consumententracker Royal FloraHolland
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De meest verkochte tulpen zijn 

meerkleurig en geel. 

De kleur roze en meerkleurig laten 

bij tulp een stijgende lijn zien. 

De kleuren rood en geel zijn iets 

gedaald de afgelopen drie jaar.
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Dorien staat met beide benen in de 
tuinbouw, want haar man Maurits 
heeft een eigen tulpenbroeierij 
in De Goorn (N-H). Haar familie 
heeft een melkveehouderij, 
geitenhouderij en kaasfabriek. 
Vanuit de praktijk van het notarieel 
recht en de makelaardij waar ze in 
werkte, kwam ze steeds vaker in 
aanraking met kwekers die tegen 
schrijnende zaken aanliepen. Ze 
heeft de opleiding tot mediator 
gevolgd om haar vak te verdiepen 
en omdat ze mediation altijd al 
interessant vond. Sinds 2014 werkt 
ze via AgriMediation als zelfstandig 
mediator onder de naam Klaver 
Mediation in Nieuwe Niedorp.  
“Toen kwamen alle puzzelstukjes  
bij elkaar.”  

Een heel proces
Waar lopen kwekers vooral 
tegenaan in het proces van 
bedrijfsovernames? “Wat je ziet, is 
dat de gemiddelde bedrijfsgrootte 
toeneemt naar 30 tot 40 hectare,  
of soms zelfs richting de 100 hectare. 
Dit kan ervoor zorgen dat het 
moeilijker wordt om een bedrijf 
over te nemen omdat je soms met 
meerdere opvolgers te maken hebt, 
of opvolgers die niet uit het gezin 
komen. Het is echt een heel proces. 
Sommige kwekers laten het te lang 
lopen omdat ze niet willen zien dat 
ze het over moeten dragen aan de 
jongere garde. Kwekers zijn bang om 
niet meer nuttig te zijn en houden 
soms hun opvolger bewust een tijd 
‘klein’. Dit veroorzaakt dan juist 

weer botsingen. De opvolger voelt 
zich niet serieus genomen. Om deze 
reden is het heel belangrijk om het 
overnameproces lang van tevoren 
bespreekbaar te maken. Dan kan 
iedereen groeien in zijn nieuwe rol.”

Juiste vragen stellen
Wat is Doriens specifieke rol in deze 
processen? “Ik zit vanaf het begin bij 
de gesprekken rond overnames. Mijn 
rol is de communicatie verbeteren 
en conflicten in de toekomst te 
voorkomen. Ik luister vooral heel 
goed en zorg dat ik zie waar de pijn 
zit. Hier speel ik op in door de juiste 
vragen te stellen zodat mensen 
aan het denken worden gezet. 
Uiteindelijk is het de bedoeling  
dat ze zelf de oplossing bedenken.” 

Begin op tijd met  
nadenken over je toekomst

18 GROW INSIGHTS

Insights

Dorien Klaver is agri-
mediator in de tuinbouw. 
Door gesprekken met 
betrokkenen te voeren 
helpt zij kwekers die 
problemen ervaren met de 
overname van hun bedrijf. 
Ook geeft ze juridisch 
advies. “Mijn tip: begin op 
tijd met nadenken over hoe 
je de toekomst voor je ziet. 
Veel kwekers starten te laat 
en daardoor ontstaan soms 
de nodige problemen.”

“Het overnameproces gaat 
langzaam. Per 1 januari 
2019 neem ik het over van 
mijn vader en moeder. 
Je merkt dat het moeilijk 
is omdat de familie 
emotioneel betrokken is.” 
Pieter Beerepoot 
Kweker van violieren en euphorbia (artikel p.23)

thema  
bedrijfsopvolging  
in de tuinbouw



Wat Dorien terugkrijgt na gesprekken 
is vaak dat er op een heel andere 
manier wordt gecommuniceerd en 
dat dit als prettig wordt ervaren.

Betrek alle kinderen erbij
Wat de mediator ook mee wil geven 
aan familiebedrijven: betrek alle 
betrokkenen bij de overname. Dit 
wordt niet in alle gevallen gedaan. 
Hierdoor ontstaan misverstanden. 
“Een kind kan zich zomaar 
gepasseerd voelen. Wat gaat er in 
het koppie om? Vraag ernaar.” En 
wat zij heel belangrijk vindt bij een 
bedrijfsovername: bespreek goed 
wat degene gaat doen die uit het 
bedrijf stapt. Wat worden zijn of  
haar taken? Wat wordt diens rol in 
het bedrijf? ←
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“ Een bedrijfsovername in  
de agrarische sector is  
altijd lastig omdat je te  
maken hebt met familie
kapitaal, zoals dat zo mooi 
heet. Hoe eerder ermee 
wordt begonnen, hoe 
beter. Kinderen moeten 
het wel echt willen. Het 
mag niet zo zijn dat ze het 
overnemen om vader en 
moeder een goed gevoel te 
geven. Laat ze voor ze het 
overnemen ook goed om 
zich heen kijken, en dat 
hoeft echt niet altijd in de 
sector. Ouders zien vaak 
het liefst dat het bedrijf 
overgenomen wordt door 
één of meerdere kinderen. 
Het probleem hierbij 
is dat de ouders dan de 
teugels moeten laten 
vieren.” 
 
 
Rober Dol 
Intermediair Hobaho

“ Loslaten is voor 
de oude generatie 
een langdurig 
proces omdat je 
het over afscheid 
nemen van 
ondernemerschap 
hebt. Gelukkig 
verloopt 
het proces 
harmonieus in 
onze familie.”  
 
Jan-Pieter Stolk   
Phalaenopsiskwekerij (5 ha), zit midden  
in een bedrijfsovernameproces



Globetrotter

    Bloemenfeest op Madeira 
 
Sinds 1979 staat de stad Funchal op Madeira ieder jaar 
na Pasen in het teken van het bloemenfeest Festa da 
flor de Madeira. Dankzij de ligging was het Portugese 
eiland vroeger een belangrijke tussenbestemming op 
routes tussen Europa, Afrika en Amerika. Toeristen 
die het eiland bezoeken, zijn vaak verrast door de 
vele bloemisten in Funchal. Nog steeds bestaat er 
een sterke band tussen de bevolking en bloemen. 
Het bloemenfeest brengt een ode aan die band. Met 
bloemententoonstellingen, workshops, bloementapijten, 
bloemenmarkten en een bloemenoptocht doet 
Madeira haar bijnaam ‘bloemeneiland’ eer aan. Het 
kleurrijke bloemenfeest begint met de bouw van een 
bloemenmuur. Duizenden kinderen bouwen deze Muro 
de Esperança, muur van hoop, op het plein Praça do 
Município. Festa da flor is één van de grootste festivals 
op Madeira en vindt plaats van 19 april tot en met 6 mei.

In deze rubriek staan onderwerpen 
van over de hele wereld centraal, 
die een directe link met de 
internationale sierteelsector 
of Royal FloraHolland hebben. 
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Suriname: rozenteelt in de tropen

Witte stranden, blauwe lucht, palmbomen en 
een heerlijke zon die je verwarmt. Maar (nog) 
geen eigen productiegebied voor bloementeelt. 
Suriname importeert jaarlijks drie miljoen  
rozen. De commerciële teelt in eigen land is  
niet toereikend om de lokale markt te voorzien. 
En dat is jammer, want naast het vervullen van 
de lokale vraag heeft Suriname zeker potentie 
om ook bloemen te exporteren. De Surinaamse 
minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij zet 
zich in om de commerciële teelt te stimuleren. 
De overheid wil met tien ondernemers investeren 
in de moderne rozenteelt in foliekassen om 
zo de lokale markt te voorzien van rozen. 
Zo creëren de Surinamers direct en indirect 
werkgelegenheid en is import op termijn niet 
meer nodig.  → 

Duurzaam bloemgebouw 

Bloemen leveren vaak inspiratie voor allerlei ontwerpen. 
Het Nederlandse architectenbureau MVRDV creëerde in 
Shanghai een duurzaam kantoorpand in de vorm van een 
bloem: Hongqiao Flower Building. Het bijzondere bouwwerk 
bestaat uit vier torens, de blaadjes van de bloem, die aan de 
bovenkant verbonden zijn. Deze verbinding zorgt voor een 
schaduwrijk en intiem plein op de begane grond. De witte 
façade van het gebouw is gemaakt van licht en geïsoleerd 
materiaal. Hierdoor is het gebouw zeer energiezuinig.  
Door de ronde vormen biedt het gebouw optimaal uitzicht.  
De ramen verspringen subtiel en zijn op de bovenste 
verdiepingen smaller waardoor er minder snel behoefte is  
aan airconditioning. De grotere ramen op de begane grond 
ogen toegankelijker voor bezoekers en voorbijgangers.  
Het gebouw heeft een groen dak. Het hele Central Business 
District in Hongqiao kreeg drie sterren; het hoogst haalbare 
niveau van het Chinese Green Building Label.

Vlambloemen in bloei bij  
de Fuji-berg 

In april en mei staan 800.000 vlambloemen 
(phlox) aan de voet van de Fuji in Japan in 
bloei. Het schitterende contrast tussen de 
helderblauwe lucht, de witte bergtop en de 
magisch roze velden is adembenemend. In 
Japan laten ze deze bloeitijd niet zomaar 
voorbijgaan. Dit magische spektakel geven 
ze extra aandacht met de organisatie van 
het festival Fuji Shibazakura. Alles staat 
dan in het teken van de phlox, zoals het 
eten en de souvenirs die je kunt kopen. 
De phlox komt van oorsprong uit Noord-
Amerika, waar wel 27 soorten voorkomen. 
Het Oudgriekse woord phlox betekent vlam. 
Waarschijnlijk vanwege de vuurrode kleur 
van de wilde soort. 
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Perspectieven
Rubriek waarin we het thema next generation 
belichten vanuit de optiek van vier kwekers
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Naar 30.000  
transacties per  
jaar: Jungle Star

“ Digitalisering is leidend 
voor onze toekomst” 
 
Nick Grootscholten 
Jungle Star

Nick Grootscholten (28) is mede-eigenaar van Jungle 
Star, een kwekerij van bromelia’s, en heeft zich toegelegd 
op de verkoop van deze tropische bloeiende planten. 
“Het was pionieren. In het begin ging ik met een tray 
bromelia’s langs bij klanten om ze aan de man te 
brengen. Nu zijn we tien jaar verder en kunnen we zeggen 
dat het loopt met de afzet. Dat is niet altijd zo geweest.  
In het begin voelde ik me net een Jehova’s getuige.”

Nick werkt inmiddels tien jaar bij het bedrijf van zijn 
vader John (53) en compagnon Peter van Winden (57). 
Nick is een enthousiaste jonge kweker die het net even 
anders doet dan zijn vader. Hij is zeer digitaal en houdt 
alles bij qua ontwikkelingen. Zijn vader, actief als FPC-
voorzitter, geeft tijdens het interview aan dat het hem 
allemaal te hard gaat. Hij werkt veel liever tussen de 
planten. John: “Ik ken geen enkele klant persoonlijk 
meer.” Nick heeft juist alle contacten met de klanten.  
De tijden zijn veranderd, en bij dit bedrijf in 
‘s-Gravenzande wordt dat heel duidelijk.

Start ging niet vanzelf
Toen vader John in 2007 overstapte van snijrozen naar 
bromelia’s moest de klantengroep uitgebreid worden. 
Dat was een hele klus, vertelt Nick, die toen net van 
de middelbare tuinbouwschool kwam en vanaf zijn 
twaalfde al op de tuin te vinden was. “De crisis deed 
zijn intrede in die tijd. We gingen verdubbelen met onze 
hoeveelheid planten en de prijsvorming was slecht.  
De markt zat niet mee. Kortom, het ging niet vanzelf.” 

Soort Jehova’s getuige
Hoe zijn jullie uit dit dal gekomen? Nick geeft aan dat 
hij gevraagd werd om de verkoop op zich te nemen. 
Dat was destijds geen fulltime bezigheid en stond niet 
voorop, maar vanaf dat moment veranderde dat.  
“Ik was jong en vol goede moed en zo stapte ik er ook 
in. Dagelijks ging ik bij nieuwe klanten – het hogere 
segment groothandel, cash-and-carry’s en tuincentra 
– langs en nam een traytje mee. Ik voelde me een soort 
Jehova’s getuige”, lacht Nick. Kortom, hard werken en 
veel pionieren in een exclusieve teelt als bromelia, die 
van oorsprong Zuid-Amerikaanse roots heeft. 

De wereld ligt aan onze voeten
Het pionieren heeft een mooi resultaat opgeleverd. 
Anno 2017 worden er duizenden bromelia’s per week 
verkocht en heeft het bedrijf ruim 30.000 transacties 
per jaar. “Wij leveren klantspecifiek, dus er zijn voor 
allerlei klanten diverse orders.” Hoe ziet Nick de 
toekomst? “Digitalisering is daarin leidend. Wij zijn 
heel blij met een platform als Floriday. Hier kunnen wij 
allerlei soorten klanten mee beleveren. Daarnaast zie 
ik de toekomst erg positief in omdat groen momenteel 
een superimago heeft in de buitenwereld. De wereld  
ligt wat dat betreft aan onze voeten.” ←



“We zijn het niet 
altijd eens, maar 
we komen er wel”
Pieter Beerepoot (30) is kweker van violieren en 
euphorbia in het West-Friese Zwaag. Hij zit met 
vader Theo en moeder Marian midden in het 
bedrijfsovernameproces. In januari 2019 gaat het 
bedrijf over op zijn naam. Het proces loopt soms  
wat moeizaam, geeft Pieter aan. “We zijn het niet 
altijd met elkaar eens, maar we komen er wel.”  

In Zwaag is het agrarische landschap de laatste 
dertig jaar bijzonder veranderd. Stonden er vroeger 
nog tweehonderd tuinbouw- en fruitbedrijven, anno 
2018 is de kwekerij van Pieter Beerepoot de enige die 
nog overeind staat. Dit komt door de verstedelijking; 
bijna alle bedrijven zijn opgeslokt door bedrijven  
en woonhuizen. “En wij zijn er dus nog”, lacht Pieter.

“Het kan nog wel eens 
onweren tussen mijn 
vader Theo en mij” 
Pieter Beerepoot  
Bedrijfsopvolger snijbloemenkwekerij

Van fruit naar bloemen
Pieter deed de middelbare tuinbouwschool in Hoorn 
en loopt nu al tien jaar op de kwekerij rond. Zijn vader 
startte veertig jaar geleden samen met twee broers 
met een groente- en fruitbedrijf en deed daarnaast 
ook bloemen. Theo: “We teelden druiven, appels, 
peren, en komkommers, maar ook bloemen zoals 
voorjaarsirissen. In de jaren tachtig stapten we over 
op euphorbia. Een fantastische bloem. Moeilijk in de 
opkweek, maar elke keer weer een uitdaging.” 

Een langzaam proces
De vraag aan Pieter is: hoe loopt de bedrijfsovername 
nu hij het bedrijf in 2019 overneemt van Theo? “Het is 
een langzaam en moeizaam proces. Wij verschillen 
heel erg. Hij wil veel dingen bij het oude laten en ik 
wil juist vooruit. Tegelijkertijd stapt hij makkelijk over 
dingen heen en ben ik juist iemand die heel lang 
over dingen nadenkt. Daardoor kan het nog wel eens 
onweren tussen ons twee. We komen er wel, maar  
het heeft tijd nodig.” 

Twee dingen goed doen
Pieter vindt dat het beter is om je op twee verschillende 
teelten te richten, en dat is nu ook de visie die hij voor 
de toekomst heeft voor dit kleine snijbloemenbedrijf. 
“Beter twee dingen goed doen.” Wat hij ook benadrukt 
is dat hij geen grote investeringen gaat doen de 
komende jaren. Vóór de crisis begon was hij nog van 
plan het bedrijf uit te breiden. Maar door de crisis is  
hij hiervan teruggekomen. “1,2 hectare is voldoende. 
Het belangrijkste is constante kwaliteit leveren voor  
je klanten.” 

“De beste blijven in deze bloemen”
De jonge kweker ziet de toekomst positief in. “We 
willen de beste blijven in deze bloemen. Uit de 
binnenlandse markt neemt de vraag toe, net als uit 
het Verenigd Koninkrijk. We doen sinds een paar jaar 
veel zaken met Bloomon, en dat is erg positief.” ←
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Als lid van het dagelijks bestuur van de jongerenraad 
wil Thijs Hermans (34) jonge kwekers meer betrekken 
bij Royal FloraHolland. “We hebben elkaar nodig 
en de coöperatie is de verbindende factor. Met 
de jongerenraad willen we antwoorden vinden op 
vraagstukken van de toekomst.”

“Toen het regieteam startte, merkte ik dat mensen zich 
minder verbonden voelden met Royal FloraHolland. 
Dankzij onze werkzaamheden leerden we veel over 
de veiling. We konden een visie formuleren én onze 
betrokkenheid werd groter. Dat willen we binnen de 
jongerenraad ook bereiken. De jongerenraad bestaat 
uit dertien personen: een mix van grote en kleine 
kwekers, bloemen- en plantenkwekers en nationale en 
internationale kwekers. Er zijn twee subcommissies die 
werken aan de thema’s toekomstige klantwensen en 
de toekomstige coöperatie. We hebben gekozen voor 
onderwerpen op bedrijfs- en coöperatieniveau zodat 
de jonge leden verder kijken dan de eigen kwekerij.”  

Opvolging binnen 
familie niet 
vanzelfsprekend

“Mensen waren verbaasd 
dat ik in de tuinbouw 
aan het werk wilde”
Thijs Hermans
Algemeen directeur plantenkwekerij  
P. van Geest

Tot voor kort zat Thijs in het Regieteam Coöperatie 
2020. “In februari vergaderde het regieteam voor het 
laatst, om te evalueren. De lessen uit het regieteam 
gebruiken we nu voor de jongerenraad.” 

Jongerenraad moet ongrijpbaar zijn
Thijs vindt dat de jongerenraad ongrijpbaar moet zijn, 
zonder inmenging van de coöperatie. “Wij verplichten 
onszelf om jaarlijks met advies te komen voor de 
directie of de raad van commissarissen. Jongeren 
moeten een stem krijgen binnen de coöperatie. Daarom 
gaan wij jongere leden proberen te verbinden met 
de veiling.” Thijs is niet bang dat Royal FloraHolland 
het advies negeert. “De organisatie vindt jongeren 
belangrijk en de leden hebben behoefte aan een 
actieve jongerenraad. Door bijvoorbeeld digitalisering 
ziet de sierteelt er nu anders uit. Jongeren hebben  
daar een andere kijk op. Als Royal FloraHolland moeite 
doet om jongeren een podium te geven, zou het vreemd 
zijn om niets te doen met onze adviezen.” 

Buiten de familie
Dat Thijs algemeen directeur is bij plantenkwekerij  
P. van Geest, is bijzonder. “Ik ben geen lid van de 
familie, maar dankzij bijbaantjes in de tuinbouw heb 
ik me altijd aangetrokken gevoeld tot de sector. Na 
mijn universitaire studie startte ik bij dit familiebedrijf. 
Inmiddels werk ik hier tien jaar en ik ben sinds twee 
jaar directeur. Mensen in mijn omgeving waren 
verbaasd dat ik in de tuinbouwsector aan de slag 
wilde. Het imago van de sector is niet zo goed, maar  
ik denk dat het werk interessant is voor hbo- en  
wo-studenten. Kwekerijen zijn tegenwoordig inno-
vatieve bedrijven die om ander ondernemerschap 
en andere kennis vragen. Het is niet meer vanzelf-
sprekend dat de tweede en derde generatie het bedrijf 
overnemen. Ik verwacht dat het vaker gaat voorkomen 
dat iemand van buiten de familie directeur wordt.  
Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen.” ←

Perspectieven



“ Ik geloof echt dat jonge 
kwekers een bedrijf 
kunnen continueren”
Carmelo Anania  
Sierolijfbomenkweker
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Weinig interesse  
in sierteelt bij 
Italiaanse jongeren 
Op Sicilië zijn sierolijfbomen en citrusvruchten de 
belangrijkste exportproducten. In Milazzo, in het 
noordoosten van het Italiaanse eiland, kweekt Carmelo 
Anania (34) op zo’n 8 hectare sierolijfbomen. Zijn vader 
en grootvader waren ook kweker. “Ik heb geluk gehad 
omdat ik het bedrijf kon overnemen. Voor jonge mensen 
is het erg moeilijk een kwekerij te beginnen.”

“Wij verkopen onze bomen in Nederland, Duitsland, 
Denemarken, België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, 
Zwitserland en Oostenrijk, maar sinds kort ook in 
Rusland, Hongarije, Polen en Tsjechië.” Een opvallend 
land dat ontbreekt is Italië. Daar heeft de Italiaan een 
duidelijke verklaring voor: “Hier gebruiken we olijfbomen 
vooral voor de productie van olijven voor olijfolie en  
voor consumptie. Die bomen staan overal, dus is er 
minder behoefte aan sierolijfbomen.”

Imagoprobleem bij jonge generatie
Op Sicilië zijn de meeste kwekers ouder dan Carmelo. 
Dat jongeren geen interesse in de sector hebben, heeft 
volgens hem te maken met het slechte imago. “Vroeger 
was het werk zwaar en waren er minder mogelijkheden. 
Nu zijn kwekerijen moderne bedrijven die de nieuwste 
technologieën gebruiken, geavanceerde machines 
inzetten en onderzoek doen. Jongeren weten dat niet 
en hebben het beeld van vroeger voor ogen. En als ze 
wel interesse hebben, is het lastig om een kwekerij te 
beginnen. Je moet land kopen, vergunningen aanvragen, 
kassen laten bouwen en investeren in machines. Voor 
jonge mensen is het moeilijk om steun van de overheid 
te krijgen. En als er al steun is toegezegd, duurt het lang 
voordat het geld beschikbaar is. Eigenlijk kun je alleen 
starten als je een bedrijf kunt overnemen.” Bij bestaande 
bedrijven is opvolging vaak een probleem. “Helaas 
hebben jonge mensen meer interesse in banen in de 
industrie of de ICT. Ik hoop dat zij in de toekomst ook  
de mogelijkheden in de sector gaan zien. En natuurlijk  
de schoonheid.”

Naamsbekendheid
Carmelo is sinds vijf jaar lid van Royal FloraHolland.  
“Wij verhandelen veel via de veiling. Eerst alleen via 

directe verkoop, maar nu ook via klokvoorverkoop. Ik 
merk dat we hierdoor meer naamsbekendheid krijgen 
bij klanten. De veiling is een goede plek om onze 
producten te verkopen. We hebben toegang tot meer 
klanten en we krijgen hogere prijzen voor onze bomen.”

Volgende generatie 
De Siciliaanse kweker heeft de kwekerij nu vijftien jaar. 
Hij maakt zich nog geen zorgen over de toekomst van 
het bedrijf. “Ik ben nog jong en de volgende generatie 
staat klaar. Ik heb een zoon die nu nog een baby is. 
Hopelijk wil hij het bedrijf later overnemen. Als mijn zoon 
en eventuele andere kinderen mijn werk voortzetten, 
betekent het dat mijn generatie het goed doet. Ik geloof 
echt dat jonge kwekers een bedrijf kunnen continueren 
en uitbouwen. Er is zoveel mogelijk.” ←



Powerbloem

Cymbidiumkweker Peet Zwinkels 
(De Lier) ontving de arrangeur 
en zijn collega-kwekers begin 
januari op zijn kwekerij. Hij kweekt 
cymbidiums van 1 november tot 
eind april. Hij vindt het geweldig 
dat Paul gekozen heeft voor 
cymbidiums in Rome. “Samen met 
de andere cymbidiumkwekers 
voel ik mij vereerd. Ons product 
kan deze boost wel gebruiken. 
Het is moeilijk om cymbidium bij 
de bloemist te krijgen. Terwijl het 
echt een powerbloem is. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat Paul er iets 
prachtigs van maakt.”
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“De Hollanders 
komen eraan: 
het wordt weer 
Pasen”

Kruisbestuiving

Met Pasen staan er weer Nederlandse bloemen op 
het Sint Pietersplein. Dit jaar staat de cymbidium 
centraal. Hoofdarrangeur Paul Deckers heeft 
bewust voor deze orchideeënsoort gekozen. Vorig 
jaar april koos hij hem al, op weg naar Rome. “Het 
is een prachtige bloem. Sterk en krachtig, en hij 
komt prima tot zijn recht op het Sint Pietersplein.”



De Hollanders komen 
eraan

Paul Deckers is druk met de 
voorbereidingen voor Pasen. 
Een eerste gesprek met de drie 
uitverkoren cymbidiumkwekers 
vond in januari plaats, en begin 
februari werkt hij het ontwerp uit 
met de gekozen cymbidiums (geel 
en groen). Paul merkt dat zodra 
de vrachtwagens met bloemen 
Rome binnenrijden, de Italianen 
de kriebels krijgen. “De Hollanders 
komen er weer aan, het wordt 
Pasen”, zeggen ze dan tegen elkaar. 
Paul vindt het geweldig om nauw 
met de cymbidiumkwekers samen 
te werken omdat ze net als hij 
gepassioneerd met het product 
bezig zijn. In de kas van Peet 
Zwinkels werd hij nog enthousiaster 
toen hij de cymbidiums van dichtbij 
zag. “Kleuren, geuren, het is een 
totaalbeleving.”
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Geweldige bloem

Jill Berens is vanuit haar rol als projectleider marketing bij Royal 
FloraHolland nauw betrokken bij dit project. Ze onderhoudt de contacten 
met de cymbidiumkwekers en houdt het overzicht. “Dit is een prachtige 
gelegenheid om onze Nederlandse bloemen in de schijnwerpers te zetten.  
En cymbidium is ook een geweldige bloem. Je kan er zoveel mee.” 



Voorjaarsbloemen zijn de basis 
Tessa Triesscheijn (BBH) was 
samen met Daan Langstraat 
de trekker van het project. 
Zij zaten met de mensen van 
het lifestyleblad aan tafel 
en hebben er veel energie 
in gestopt om deze content 
samen te bedenken. “Dit is 
revolutionair te noemen in 
bladenland. Voorjaarsbloemen 
zijn de basis. De bladformule 
van ELLE is als basis gebruikt 
en alle artikelen in deze speciale 
editie zijn geënt op bloemen.”
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BLOEMEN
DOOR DE M A K ER S VA N ELLE EN ELLE DECOR ATION N L VOOR MOOI WATBLOEMEN DOEN.N L

76 
PAGINA’S 

POWER
TO THE

FLOWER

ED17333-cover.indd   1

01/02/18   13:29

Lifestyleblad 
ELLE publiceert 
speciale editie 
over bloemen

Trends

Het lifestyleblad ELLE komt 
op 13 maart in Frankrijk, 
Engeland, Nederland en 
Duitsland met een speciale 
editie (76 pagina’s!) over 
bloemen en planten. 
Mooiwatbloemendoen.nl  
en de redacties van het 
blad werkten samen aan 
deze speciale uitgave. 
Daan Langstraat van Bloemen Bureau 
Holland (BBH): “Het was een unieke 
samenwerking. We merkten dat de redacties 
van ELLE een warm hart voor bloemen 
hebben. Dat maakte het extra bijzonder.  
Ik ben superblij met het resultaat en het is 
erg goede pr voor onze bloemen!”



Bloemen geliefd onderwerp 
Daan Langstraat: “Voorheen 
heb ik heb in de commerciële 
wereld gewerkt (de Lotto was 

een van zijn werkgevers – 
red.), en ik merk dat bloemen 

een geliefd onderwerp zijn. 
Betere pr voor bloemen kun 

je niet hebben. De lezers van 
deze ELLE zullen hem als 

bewaarexemplaar houden. 
Deze content is zo prachtig 

geworden.”

Elke dag is anders met een lelie In de ELLE 
staan onder meer diverse interviews met 
mensen die in de Nederlandse sierteelt werken. 
De jonge leliekweker Levi Evers (Bredefleur) 
wordt geïnterviewd over zijn vak. “Wij telen 
nog in Moedertje Aarde. Het is echt een 
natuurproces. Een lelie krijg je helemaal dicht, 
ze gaat open, dan komt ze in bloei; ze is elke 
dag anders. Dat vind ik stoer.”
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30 GROW UIT DE SIERTEELTSECTOR

Uit de sierteeltsector

Moerman Lilium: 
winnaar Dutch Tulip 
Award
De winnaar van de Dutch Tulip Award is Moerman 
Lilium (De Lier). Jaap Moerman, één van de 
eigenaren, vertelt over het motto van dit bedrijf: 
“Niet klagen, hard werken en tophandel maken. 
Dan komt de rest vanzelf wel.” 

Na vijftien jaar is er nu een lelie zonder stuifmeel, die 
minder geurt, een dubbele bloem heeft én van hoge 
kwaliteit is. Hoe voelt het om de Dutch Tulip Award 
te winnen? Jaap: “Onze samenwerking is bijzonder. 
Deze uitreiking deden we ook bewust met zijn drieën. 
Je moet namelijk niet vergeten feestjes te vieren 
als je met je broers samenwerkt. En dat gaat ons 
gelukkig heel goed af!” ←

Kijk op www.royalfloraholland.com voor het 
complete verhaal.

Bougainvillea telen  
in De Lier 
In de weblog op onze website www.royalfloraholland.
com staat elke maand een kweker in de schijnwerpers.

In één van de weblogs staat het verhaal van Frans 
van den Bos (De Wintertuin) centraal. Hij runt het 
bedrijf samen met zijn zoon Wouter. Frans geeft zijn 
zoon veel ruimte om zelf keuzes te maken. Een mooie 
samenwerking tussen vader en zoon in de nicheteelt 
bougainvillea. Frans: “Ik maak een terugtrekkende 
beweging en Wouter juist een voorwaartse. Samen 
zien wij veel kansen in digitalisering. Floriday is de 
beste stap uit 2017 van Royal FloraHolland.” Lees meer 
weblogs op de website van Royal FloraHolland. ←
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Agenda Colofon

Colofon GROW
GROW, het relatie- en achtergronden-
blad van Royal FloraHolland voor 
klanten en kwekers, is ook te lezen  
op www.royalfloraholland.com/grow. 
Heeft u ideeën voor ons blad, mail de 
redactie!

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GROW@royalfloraholland.com

Deze GROW is gemaakt door
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur 
GROW), Marcel Bosma (vormgever), 
Thomas Gerkrath (corrector), drukkerij 
Senefelder Misset, Erik van der Burgt  
en Kees Beekmans (fotografie), en  
Ria Monster (artikelen Carmelo Anania 
en Thijs Hermans).

Fotocredits
Klant aan het woord (p. 6-7):  
eigen archief Floral Trade Group. 
Globetrotter Madeira (p. 20-21):  
Turismo da Madeira.
Globetrotter Suriname: Marije Lamsvelt.
Globetrotter Duurzaam bloemgebouw: 
MVRDV.
Globetrotter Fuji:  
Fuji Shibazakura Festival Office. 
Perspectieven Carmelo Anania (p. 25): 
eigen archief.
Portretten ELLE (p. 28-29):  
Fotografie Anne Timmer.
Cover ELLE (p. 28-29):  
Fotografie Oof Verschuren.

Wijzigingen doorgeven?
Voor informatie over of wijzigingen in  
de toezending van dit relatieblad kunt  
u e-mailen naar ledenadministratie@
royalfloraholland.com

Drukproces
Het drukproces van dit blad voldoet 
aan de strengste eisen op het gebied 
van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift 
wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier. De folie voor de verpakking 
van GROW bestaat uit de grondstoffen 
polyethyleen en polypropyleen.

Voor meer informatie over alle evenementen:
kijk op www.royalfloraholland.com

DemoDay van Let it Grow
Let it Grow sluit het tweede incubatie-
programma spectaculair af tijdens  
de Let it Grow DemoDay 2018. Er is 
een inspirerend programma, en de 
acht start-ups presenteren hun 
ontwikkelingen van de afgelopen 
maanden en de voortgang van hun 
onderneming. Wil je graag last minute 
deze dag bijwonen? Neem contact op 
met Irene Rompa via irene@letitgrow.org 
en ontdek of er nog kaarten zijn! 

Kom in de Kas
Honderden bloemen- en planten-
kwekers openen hun deuren voor  
de consument.

Royal FloraHolland Spring Fair
Tijdens de Royal FloraHolland 
Spring Fair 2018 kunt u zich als in- of 
verkoper weer voorbereiden op het 
komende seizoen voor kuip-, perk- en 
tuinplanten. De Royal FloraHolland 
Spring Fair vindt u op de locatie  
‘Oude Isa-box’: ingang Cultra bij  
Royal FloraHolland Aalsmeer. De 
beurs is open van 8.30 tot 16.00 uur 
(woensdag 11 april 2018) en van 8.30  
tot 14.00 uur (donderdag 12 april 2018).

Roparun
Royal FloraHolland doet voor de 
twintigste keer met een team mee aan 
de Roparun. Met deze estafetteloop 
wordt geld ingezameld voor mensen 
met kanker.

Algemene Ledenvergadering 
Royal FloraHolland Aalsmeer

donderdag 22 maart

zaterdag 7 en  
zondag 8 april

woensdag 11 en  
donderdag 12 april

zaterdag 19 tot en  
met maandag 21 mei

donderdag 31 mei



Overal en  
altijd op de 
hoogte blijven?

Nieuws/Online 
zaken doen

In de weblog op onze website 
leest u waar uw vakgenoten 
hun passie vandaan halen

Op de webpagina Inspiring  
the world delen wij verhalen  
uit de sector om u te inspireren

Kortom, altijd en overal op  
de hoogte van de mooiste 
verhalen

Abonneer u op  
onze diverse media

→  Via www.royalfloraholland.
com/mediacentrum vindt 
u informatie over al onze 
media, zoals onze handige 
apps.

→  U kunt ons volgen op  
Twitter en LinkedIn.

→  U kunt zich aanmelden 
voor onze wekelijkse  
digitale nieuwsbrief.

Samen in 
gesprek

Passie &  
kennis delen 

www


