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Wederopstanding 
Als het gaat regenen, wordt de plant weer groen  
en produceert zelfs kleine witte bloemetjes.  
De zaden springen open en ontkiemen in slechts 
enkele uren. Vandaar dat deze plant ook wel  
‘de wederopstandingsplant’ wordt genoemd. 

Ondernemerschap en 
wendbaarheid 
Ondernemen is vallen, én weer opstaan. Het vraagt om 
lef, creativiteit en doorzettingsvermogen. Wendbaarheid 
is een voorwaarde voor toekomstbestending onder
nemerschap. Gekozen wendbaarheid vanuit eigen 
initiatief, passie en ambitie. En, opgelegde wendbaarheid 
vanuit móeten, regels en wetgeving. Het zijn 2 zijdes 
van diezelfde medaille. Laat u inspireren door het 
verhaal van tweelingbroers Freek en Joost Jansen van 
potplantenkwekerij Plantanious in Kwintsheul: “Wij gaan 
voor een duurzame toekomst”. Doe uw voordeel met de 
tips van Aafje Nijman: trendwatcher in de groene sector. 
En, ontdek de nieuwe mogelijkheden met Floriday Insights.
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Insights

Anthura, winnaar 
van de Tuinbouw 
Ondernemersprijs 
2019, over 
wendbaarheid

Gewas- 
bescherming:  
een complex 
onderwerp

p 18

De toekomst
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Ambitie

“We willen mee met de 
milleuvriendelijke trend”, 
aldus Flowerboost

Het thema van deze GROW is ‘wendbaarheid’; 
de mogelijkheid om je aan te passen aan alle 
omstandigheden. Ook planten passen zich aan  
als de omstandigheden moeilijk zijn of veranderen. 

Een goed voorbeeld van een plant die zich heeft 
aangepast is de Anastatica hierochuntica (ware 
roos van Jericho). Deze plant komt voor in extreem 
droge gebieden in West-Azië. Als het lang droog is, 
verdorren de bladeren en krullen zich op tot een bol. 
De zaden worden zo goed beschermd en de plant  
kan op die manier een tijd zonder regen overleven. 

BEELDSCHOONGROW2

Perspectieven 

Gerbera United: 
“Ondernemen 
blijft een risico”  

p 16-17
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De visie van

Steven

Het initiatief voor Blueroots kwam oorspronkelijk 
van de Dutch Flower Group en FleuraMetz, en had 
als doel om een concurrent voor Floriday in de 
markt te zetten. En nu is er een joint venture?
“Op de Algemene Ledenvergadering in december 
2017 heb ik Marco van Zijverden, de CEO van de 
Dutch Flower Group, al uitgenodigd om Blueroots 
te koppelen aan Floriday. De tijd was er toen nog 
niet rijp voor, maar dat is gaandeweg veranderd. 
Ik was er op dat moment al van overtuigd dat 
zowel de handelsbedrijven als Royal FloraHolland 
profijt hebben van een sterk digitaal ecosysteem. 
Sindsdien hebben we onze strategie aangescherpt. 
De keuze om ons te richten op onze kernactiviteiten 
heeft de aandeelhouders van Blueroots het 
vertrouwen gegeven dat onze wederzijdse belangen 
in elkaars verlengde liggen. 

Dat vormde een goede basis om met elkaar het 
gesprek aan te gaan. Vervolgens heeft het nog heel 
wat voeten in de aarde gehad voor we bij het punt 
uitkwamen om Blueroots verder te ontwikkelen 
als joint venture. Deze samenwerking biedt de 
mogelijkheid om onze nationale en internationale 
concurrentiepositie te versterken. We mogen niet 
uit het oog verliezen dat de wereldwijde groei van 
de sierteelt vooral in Azië en voor een deel in Noord-
Amerika plaatsvindt. Tot 2030 is de voorspelde groei 
daar 80% en in Europa slechts 20%. Daarop zullen 
we als Nederland gezamenlijk moeten inspelen.”

Data-uitwisseling
“Het unieke aan de met elkaar ontwikkelde 
constructie is dat via Blueroots de deelnemende 

handelsbedrijven rechtstreeks worden aangesloten 
op het bestaande digitale ecosysteem van Royal 
FloraHolland, met als componenten Floriday, 
FloraMondo en FloraXchange. Het volledige 
aanbod wordt op deze manier via Blueroots 
gekoppeld aan de ERP-systemen van de 
deelnemende handelsbedrijven, waardoor die 
snel en direct aanbod kunnen ophalen en kunnen 
inkopen. Parallel hieraan gaan we ervoor zorgen 
dat Floriday zich vult met een steeds breder en 
rijker internationaal aanbod. Hierdoor ontstaat 
een wereldwijd leidende digitale marktplaats 
met niet alleen producten uit Europa, maar ook 
uit Zuid-Amerika, Afrika en andere opkomende 
productielocaties. 

“ Samenwerking 
in Blueroots 
versterkt 
het digitale 
ecosysteem”

Een belangrijke toegevoegde waarde van Blueroots 
is de mogelijkheid van data-uitwisseling door de 
keten heen. Kwekers weten straks in welke landen 
hun producten terecht zijn gekomen. Een ander 
belangrijk voordeel voor de kwekers is dat hun 
afzetmogelijkheden sterk toenemen. Ik denk daarbij 
niet alleen aan de inkoopkracht van de bedrijven 
die aan Blueroots deelnemen, maar ook aan nieuwe 
internationale kopers die aangetrokken zullen 
worden door het zeer diverse aanbod in Floriday.”

Neutrale digitale marktplaats
“Onze marktplaats heeft van oudsher een neutraal 
karakter. Dat past bij een coöperatie. We hebben 
er met elkaar voor gekozen om ook niet-leden 

toegang te bieden tot onze marktplaats, en dat 
geldt ook voor het digitale ecosysteem. Cruciaal in 
de koppeling van Blueroots met Floriday is dat er 
geen sprake is van exclusieve samenwerking met 
de daarin deelnemende handelsbedrijven. Andere 
handelsbedrijven kunnen eveneens aansluiten op 
basis van de Blueroots-infrastructuur, mits ze lid  
zijn van de VGB en meedoen aan Floridata. 

Overigens kunnen kopers natuurlijk ook kiezen  
voor het aansluiten via FloraXchange of FloraMondo. 
Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk kwekers 
én kopers aan onze marktplaats te binden. Dat 
zorgt voor optimale prijsvorming en het vergroten 
van de afzetmogelijkheden. Dat is volledig in lijn 
met onze rol als neutrale marktplaats. Ik ben ervan 
overtuigd dat de samenwerking met Blueroots een 
belangrijke impuls geeft aan de ontwikkeling van het 
digitale ecosysteem. De digitale platformactiviteiten 
integreren we in onze commerciële operatie onder 
leiding van Gerhard van der Bijl, die naast COO 
tevens Chief Digital Officer is. Daardoor kunnen 
we optimaal gebruikmaken van de kansen die 
digitalisering biedt.” ←

Onlangs werd bekend dat Royal FloraHolland 
een belang van 50% heeft verworven in 
Blueroots, een platform van vooraanstaande 
handelsbedrijven. We spreken met Steven 
van Schilfgaarde over de achtergrond van 
deze joint venture.
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Mag ik u van dienst zijn?

Floriday Insights  
op Floriday 
Floriday biedt steeds meer apps die kwekers 
helpen in hun dagelijkse bedrijfsvoering.  
Zo kan een kweker straks gebruikmaken 
van een tool die statistieken vormt op basis 
van transacties en hem helpt zijn producten 
goed te prijzen: Floriday Insights. 

Floriday Insights geeft u als kweker realtime inzicht 
in prijs- en marktinformatie. Kwekers hebben 24/7 
inzicht in klokstatistieken en toegang tot trends en 
marktontwikkelingen. U zet uw eigen dashboards 
op en krijgt in één oogopslag inzicht in de dagelijkse 
omzetten. Daarnaast is het mogelijk om uw 
eigen resultaten te vergelijken met die van een 
gemiddelde aanvoerder.

Kwekers krijgen niet alleen inzicht met Floriday 
Insights, maar de app helpt ook om goede prijzen 
neer te zetten voor de daghandel, zowel voor 
klokvoorverkoop als directe daghandel. Via de 
functie ‘prijssuggestie’ in Floriday krijgt u bij het 
invoeren van prijzen direct een prijsadvies. Dit advies 
is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de totale 
markt of op de eigen aanvoer. Daarnaast is het 
mogelijk om te kiezen voor strategieën die rekening 
houden met trends en uw eigen marktpositie.

Van FloraneXt naar Floriday Insights
Op dit moment gebruiken kwekers FloraneXt.  
Dit programma wordt op termijn vervangen door 
Floriday Insights. Floriday Insights is eenvoudiger  
in gebruik en biedt nog meer mogelijkheden.  

Zo krijgt u met Floriday Insights nog sneller zicht 
op de veilpositie binnen de eigen veilgroep. Ook 
geeft dit systeem meer inzicht in de prijsvorming op 
de verschillende locaties. Door de snelle grafische 
weergave kunt u in één oogopslag aflezen wat de 
gemiddelde prijs per locatie is.  

We ontwikkelen Floriday Insights in samenwerking 
met kwekers. In de eerste fase ligt de nadruk op de 
klokrapporten, in de tweede fase worden die verder 
uitgebreid met statistieken. Kwekers die gebruik 
willen maken van Floriday Insights hebben een 
Floriday-account nodig. FloraneXt blijft nog enige 
tijd bestaan naast Floriday Insights, maar wordt 
uiteindelijk stopgezet. 

Kweker aan  
het woord  
over Floriday
Ronald Hartman van Tesselaar Alstroemeria  
in Luttelgeest: “Sinds kort maken wij gebruik 
van HortiHeat in Floriday.” 

“Voor ons is dit de ideale oplossing. We werken 
normaal veel met Excel-bestandjes die we naar 
klanten sturen om hen de dagprijzen te laten 
weten. Dat betekent dat we ook dagelijks weer veel 
bestandjes terugkrijgen. En er vindt dan niet altijd 
een afschrijving plaats in ons systeem. Dit zorgt 
ervoor dat je soms te veel aanbiedt. HortiHeat 
voorkomt dat en is daarom een goede oplossing. 
Ook straalt deze manier van aanbieden meer 
professionaliteit uit.”

Eerste kennismaking met Floriday
“Tijdens een regionale presentatie maakten we 
kennis met de positieve ontwikkelingen binnen 
Floriday. Daar hebben we ons direct opgegeven.  
Ik zit graag dicht op het vuur. En zo kunnen we zien  
of het goed bij ons past. We zijn er nu een week of  
10 ermee bezig. Als ik ergens tegenaan loop, heb  
ik direct een-op-een contact met iemand van 
Floriday. Of ik stuur een e-mail met mijn bevindingen.  
Dan krijg ik snel terugkoppeling. Ik heb hoge 
verwachtingen en ben positief gestemd!”

Wensen voor de toekomst?
“Ik kijk enorm uit naar de nieuwe ontwikkelingen 
bij Floriday. Het zou mooi zijn als er voor het EAB-
pakket ook een oplossing komt. Dan heb je als 
kweker alles onder een dak. Via Floriday kun je nu al 
je klokvoorverkoop regelen en straks hopelijk ook je 
klokverkopen. Verder is het belangrijk dat je straks alle 
klanten eraan moet kunnen koppelen en vanuit een 
systeem met hen communiceert. Dat is wel zo prettig!” ←

Meer weten?
Heeft u interesse in Floriday? En wilt u zich direct 
aanmelden? Kijk op www.floriday.io/aanmelden. 
Meer informatie over HortiHeat vindt u op  
www.hortiheat.nl/pilot.

Floriday Insights biedt u de volgende voordelen:
•  Op afstand en realtime inzicht in 

klokstatistieken – volg live de kloktransacties 
bij meerdere veillocaties en krijg inzicht in de 
prijsvorming binnen uw veilgroepen.

•  Vergelijk uw resultaten met die van een 
gemiddelde aanvoerder – zie hoe uw producten 
het in de markt doen.

•  Creëer uw eigen dashboard met statistieken – 
krijg inzicht in relevante data.

Alvast kennis maken met Floriday Insights?
Ga naar www.floriday.io/floriday-insights. 
Daar vindt u meer informatie en kunt u het 
prototype bekijken.



In 1965 startte Aad van Ruiten met 
het kweken van narcissen. Later 
kwam het accent op de broeierij  
te liggen. In 2003 namen zoon Joost 
en schoondochter Brigitte het bedrijf 
over van de ouders van Joost.  
Het bedrijf van ongeveer 10 hectare 
in Noordwijkerhout produceert nu  
narcissen en hyacinten en ‘s zomers  
ook snijgladiolen. “Wij willen 
producten leveren waar de koper  
blij van wordt.”

“ Je kunt niet stil 
blijven staan in 
deze sector” 
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Ambitie
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Na de overname in 2003 bleef de naam in eerste 
instantie Fa. Aad van Ruiten. Brigitte: “Mijn 
schoonvader heeft zijn ziel en zaligheid in het 
bedrijf gestopt en hij is er nog steeds bij betrokken. 
Na een aantal jaar wilden wij toch een andere 
uitstraling. We dachten eerst aan een andere pot, 
maar als je verandert, moet je het ook meteen goed 
doen, vonden wij.” Joost en Brigitte namen twee 

marketingmensen in de arm die alles wisten van 
huisstijlverandering. Brigitte bedacht de nieuwe 
naam. “Ik had allerlei ideeën, schreef die op en 
schrapte veel namen weer. Uiteindelijk kwam ik op 
het Engelse ‘boost’, een samentrekking van Brigitte 
en Joost. Daar hebben we Flower aan toegevoegd  
en ontstond Flowerboost, een frisse, internationale  
en toekomstbestendige naam.”

Ambacht
Toen de nieuwe naam bekend was, ging het bedrijf 
aan de slag met de nieuwe huisstijl. Brigitte: “We 
moesten over alles nadenken: logo, kleurgebruik, 
etiketten en de potten. We wilden namelijk een eigen 
pot, neutraal en tijdloos van vorm en kleur, maar toch 
onderscheidend.” De kleur van de pot werd taupe en 
er kwam een etiket van Flowerboost op. “De dozen 
voor de potten hebben een houtnerfprint en lijken 
op houten kistjes. Daarmee willen we uitstralen dat 
de teelt een ambacht is. Er komt nog veel handwerk 
aan te pas.” Zo ontwikkelde Flowerboost een eigen 
lijn. “Soms passen we nog iets aan. Zo hebben we nu 
ook paarse dozen. We willen blijven vernieuwen, maar 
doen niemand na. Dan zijn we Flowerboost niet meer.”

Wie is Joost van Ruiten?
• Leeftijd: 45 jaar.

• Functie: eigenaar en 
verantwoordelijke  
voor de teelt

• Motto: Klant is koning 
 

Wie is Brigitte van Ruiten- 
Heemskerk?
• Leeftijd: 43 jaar.

• Functie: eigenaar en 
verantwoordelijk  
voor kantoor

• Motto: Het zijn de kleine 
dingen die het doen



10 GROW AMBITIE

voor de zomerperiode. Joost: “Inmiddels is deze 
teelt een volwaardig onderdeel van ons bedrijf. We 
kweken de gladiolen rondom het bedrijfsgebouw in 
Noordwijkerhout en breiden steeds uit. Om ons te 
onderscheiden van andere gladiolenkwekers kweken 
wij de kortere gladiool. Afgelopen seizoen gaven wij 
die de merknaam MiDi OLÁ.” Brigitte: “We hebben er 
nog niet veel bekendheid aan gegeven, maar hopen 

Ondernemerschap
Elke dag keihard werken met plezier en hart voor 
je product en medewerkers hebben. Dat is volgens 
Flowerboost ondernemerschap. Brigitte: “We zijn 
een hecht team met vaste medewerkers, losse, 
tijdelijke krachten, uitzendkrachten en scholieren. 
We willen niet dat onze medewerkers tegen ons 
opkijken. We kunnen niet zonder elkaar. Natuurlijk 
moet iemand leidinggeven, maar wel op basis van 
gelijkwaardigheid.” Als ondernemer krijg je te maken 
met allerlei ontwikkelingen. Hoe speelt Flowerboost 
daarop in? Joost: “Je moet wel mee. Exporteurs 
vragen bijvoorbeeld om certificering. Doe je dat 
niet, dan lig je eruit. Wij zijn daarom MPS-GAP 
gecertificeerd, maar ook omdat wij duurzaamheid 
belangrijk vinden. Zo hebben we sinds anderhalf 
jaar ook zonnepanelen.” Tijdens de Trade Fair 

Aalsmeer krijgt Flowerboost regelmatig vragen van 
klanten waar ze graag iets mee doen. “Is de pot van 
gereclycled materiaal? Mag het etiket bij het bio-
afval? Met dit soort vragen zijn wij bezig”, legt Joost 
uit. “Dat is best lastig, maar we willen mee met de 
milleuvriendelijke trend. Niet alleen om het te kunnen 
vertellen; we geloven echt in een duurzame toekomst.”

Ambitieus familiebedrijf
Eén van de kernwaarden van het bedrijf is ambitieus. 
“We willen kwalitatief goede producten leveren 
waar iedereen die ze koopt blij van wordt”, vertelt 
Brigitte enthousiast. “En we willen anders zijn dan 
anderen. Van alles wat we op ons pad tegenkomen 
– mee- en tegenvallers – leren we waardoor we als 
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“ We willen blijven 
vernieuwen, maar  
doen niemand na.” 

Ambitie

team steeds beter worden.” De medewerkers van 
Flowerboost hebben het hele jaar door inspraak en 
in mei is er altijd een bijeenkomst waarbij wij met z’n 
allen nadenken wat het volgende seizoen beter kan. 
Flowerboost is een echt familiebedrijf. De volgende 
generatie staat al klaar om aan de slag te gaan. 
Brigitte: “We hebben vier kinderen in de leeftijd van 
acht tot vijftien jaar. Onze zoon van vijftien wil heel 
graag het bedrijf in, liever vandaag nog dan morgen. 
Hij praat regelmatig met zijn vader over het bedrijf, 
maar hij moet eerst zijn school afmaken.”

Blijven ontwikkelen
Het broeierijseizoen loopt van half augustus tot 
Pasen. De teelt van gladiolen begon als opvulling 

dat klanten straks om de MiDi OLÁ gaan vragen. Als 
we heel veel goede mengsels kunnen leveren, gaan 
we zeker de publiciteit opzoeken.” Joost: “Zo blijven 
we ons ontwikkelen. Je kunt niet stil blijven staan in 
deze sector.” ←



COLUMNGROW12 13GROWINSIGHTS

Hoe wendbaar is Anthura? Mark: “In dit familiebedrijf 
zijn we ooit klein begonnen. Mijn opa Jan van der 
Knaap richtte het in 1938 op en later namen mijn 
vader Nic en moeder Jeannette het over. Zij startten 
in de jaren zeventig met snijanthuriums en zetten de 
veredeling op. Ik ben er 25 jaar geleden na mijn studie 
in Wageningen ingestapt samen met tweelingbroer 
Iwan. We hebben dus het geluk dat we de hele 
ontwikkeling van Anthura hebben meegemaakt. De 
wereld is veranderd en wij zijn met onze technieken 
daarin meegegaan. Veredelen is an sich een traag 
proces. We willen ervoor waken dat we te traag 
handelen, het is zaak juist tijdig te anticiperen op 
nieuwe ontwikkelingen. De laatste jaren moeten we 
sneller schakelen, want vraag en aanbod worden 
meer op elkaar afgestemd. Door seizoensinvloeden 
is de vraag naar ons plantmateriaal veel minder 
constant. Doordat we ook leverancier zijn van jong 
plantmateriaal kunnen we hier flexibel op inspelen.”

Marktregulatie door kwekersrecht
Anthura is twaalf jaar geleden gestart met veredeling 
in China. Dat was destijds echt een nieuwe markt. “Toen 
we op het punt stonden naar China te gaan, bestond er 
nog geen kwekersrecht. Wij deden toen al veel export 
daar en er werd al lokaal geproduceerd op Chinese 
bodem. Het naleven van rechten, daar gaat altijd een tijd 
overheen. Doordat het kwekersrecht is geïntroduceerd, 
is er nu wel marktregulatie. Dat is het grote voordeel”, 
vindt Mark. “China leert nu dat kwekersrecht ook 
meerwaarde heeft. De rassen worden daar momenteel 
netjes opgebouwd. Het is voor de handel uiteindelijk  
ook goed omdat vraag en aanbod in evenwicht blijven. 
Dit is ook in het belang van onze Chinese klant.” 

Ons eigen verhaal vertellen
In januari won Anthura de Tuinbouw Ondernemersprijs 
2019. Dan ben je ambassadeur van de tuinbouwsector. 
Hoe gaat het bedrijf deze voortrekkersrol invullen?  
“Het is goed dat we ons eigen verhaal vertellen. Dat is 
hoe Anthura het al tachtig jaar doet als familiebedrijf, 
met oog voor de klant. Dit enthousiasme mogen we 
uitstralen naar de buitenwereld. In januari waren we 
een uur bij BNR op de radio, dat was prachtige pr. De 
toekomst zien wij positief in. Op dit moment wordt onze 
nieuwe veredelingslocatie voor research & development 
in Bleiswijk gebouwd. We moeten specialist blijven en  
hét antwoord bieden op vragen en problemen.”  ←

Insights

Anthura veredelt anthuriums en 
orchideeën en zet die producten 
wereldwijd af. Directielid Mark van der 
Knaap is aan het woord over wendbaar 
zijn in een steeds veranderende markt. 
“Het is de kunst om vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. In ons bedrijf is 
dat goed te regelen doordat wij rassen 
ontwikkelen, maar ook producent van 
jong uitgangsmateriaal zijn.”

“ De wereld is 
veranderd en wij zijn 
daarin meegegaan”



Tapijt van bloemen in Zuid-Afrika

In het noordwesten van Zuid-Afrika ligt het 
Nationaal park Namakwa. Het park van zo’n 
140.000 hectare ligt 500 kilometer ten noorden 
van Kaapstad. Het gebied staat bekend om het 
bijzondere landschap en de specifieke flora en 
fauna, waaronder vele vetplanten, wilde bloemen, 
schildpadden en springbokken. Het noordelijke 
deel van het park is bergachtig. Het hoogste punt 
ligt op 900 meter boven zeeniveau, terwijl het 
zuidelijke deel vlakker is en aan de Atlantische 
Oceaan grenst. Vanwege de contrasten in het 
landschap is het park een trekpleister voor 
toeristen uit binnen- en buitenland. Vooral in de 
lente verandert het gebied in een spectaculair 
schouwspel van prachtige kleuren. Dankzij de 
winterregens verschijnt in het voorjaar – ons 
najaar – een bijzonder tapijt van bloeiende 
planten en wilde bloemen. Namakwa heeft 
van alle droge gebieden in de wereld de rijkste 
flora. Naar schatting komen 1.000 van de 3.500 
plantensoorten in het park alleen in dit gebied 
voor. Een uniek park voor liefhebbers van flora  
en fauna. 

Globetrotter In deze rubriek staan onderwerpen 
van over de hele wereld centraal, die 
een directe link met de internationale 
sierteeltsector of Royal FloraHolland 
hebben.
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Dubai Miracle Garden
 
De Dubai Miracle Garden is niet zomaar een tuin. Het is  
’s werelds grootste natuurlijke bloementuin met meer dan  
50 miljoen bloemen en 250 miljoen planten. De Miracle 
Garden is uniek in de wereld en bezoekers vallen van de 
ene verbazing in de andere. Wat te denken van een Airbus 
380 gedecoreerd met 500.000 verse bloemen? Dit is de 
grootste bloemenconstructie ter wereld en staat dan ook 
als zodanig vermeld in het Guinness Book of Records. Verder 
is er een 35 ton wegende Mickey Mouse van bloemen die 
ook in het recordboek staat. Je vindt er een 15 meter grote 
klok gemaakt van echte planten en bloemen waarvan het 
ontwerp wijzigt per seizoen, een 12 meter hoge teddybeer 
die is opgebouwd uit verschillende planten, een kasteel van 
miljoenen bloemen en nog veel meer. Bezoekers kunnen 
ook genieten van live theater in het Floral Auditorium. De 
spectaculaire tuin is open van oktober tot april. De rest van 
het jaar is Dubai Miracle Garden gesloten vanwege de hitte.

Geschiedenis van 
bloemstukken in museum

Het Museum of Floral Culture in 
Bangkok is het geesteskind van 
de internationaal gerenommeerde 
Thaise kunstenaar Sakul Intakul. 
Voor liefhebbers van bloemen, 
natuur en Thaise kunst is dit 
museum een waar walhalla. Het 
museum richt zich op de Thaise 
bloemencultuur, een belangrijk 
onderdeel van de Thaise manier 
van leven. Daarnaast zijn er unieke 
tentoonstellingen over belangrijke 
bloemenculturen uit andere delen 
van Azië, zoals India, China, Japan, 
Laos en Indonesië. In een honderd 
jaar oud herenhuis met koloniale 
architectuur krijgen bezoekers 
informatie over de geschiedenis 
van de verschillende bloemstukken 
en de technieken waarmee ze 
gemaakt zijn. Er zijn bloemstukken 
van huwelijks- of religieuze 
ceremonies, officiële gelegenheden 
en koninklijke evenementen te zien. 
Tweemaal per dag begeleidt een 
gids bezoekers langs de kamers met 
foto’s, arrangementen, boeketten, 
beeldhouwwerken, schilderijen en 
artefacten.  

GLOBETROTTER

Duizenden papieren 
bloemen in Portugal
 
Campo Maior is een rustig en 
vredig stadje in de regio Alentejo 
in Zuid-Portugal. Eenmaal in 
de vier jaar vieren de bewoners 
uitbundig feest: Festas das 
Flores ofwel bloemenfestival. 
De bewoners van iedere straat 
komen samen om hun buurt 
te versieren met papieren 
bloemen in vrolijke, felle kleuren. 
De kleurrijke creaties vormen 
overkappingen van de pittoreske 
straten. Maandenlang werken 
de bewoners aan de decoraties 
van papier. Het festival, dat 
ook bekend staat als Festa do 
Povo (volksfeest), trekt altijd 
duizenden bezoekers. 

Sinds december 2018 staat het 
volksfeest van Campo Maior op 
de lijst van immaterieel cultureel 
erfgoed van Portugal. Het 
Directoraat-generaal Cultureel 
erfgoed bestempelde het festival 
als een weerspiegeling van de 
identiteit van de gemeenschap 
waarin deze traditie is ontstaan. 
Een mooie bekroning op het 
harde werk van de bewoners 
en iets om trots op te zijn. Het 
festival maakt zelfs kans om op 
de Werelderfgoedlijst van Unesco 
te komen. Dit keer vindt Festas 
das Flores plaats in het najaar. In 
september beslist de gemeente 
of dat gebeurt vóórdat of nádat 
Unesco in oktober een besluit 
over het festival heeft genomen.
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Perspectieven
Rubriek waarin we het thema Ondernemerschap 
en wendbaarheid belichten

“Wendbaar de 
toekomst in”
De tweelingbroers Freek en Joost Jansen zijn 
eigenaar van een mooie groene potplantenkwekerij 
in Kwintsheul. Eind februari is de nieuwe naam 
Plantanious gepresenteerd. Freek: “Deze naam 
straalt uit dat wij voor een duurzame toekomst 
gaan.” Terwijl het interview gaande is, worden  
de eerste zonnepanelen gelegd. Half april is deze 
klus geklaard: dan liggen er in totaal 1.040 panelen 
op het dak en op het veld naast het bedrijf.  
“We willen alles opwekken wat we verbruiken.” 

Vanaf 2011 werken de tweelingbroers al mee op het 
bedrijf van hun vader Loek, die nog steeds nauw bij 
de onderneming betrokken is. De twee studeerden 
allebei eerst aan het hbo voordat ze in de tuinbouw 
aan de slag gingen. Freek Jansen is de man met 
de groene vingers in de kwekerij en degene die het 
personeel aanstuurt. Joost daarentegen houdt zich 
bezig met de verkoop van de planten. In 2018 zijn de 
broers formeel eigenaar geworden, en nu is er dus 
een nieuwe naam. “Een bureau uit Brabant heeft de 
naam bedacht. Zij komen niet uit de tuinbouw; dat 
vonden wij juist fijn. Zo konden ze ons het hemd van 
het lijf vragen over waar we nu eigenlijk voor staan. 
De naam geeft aan in wat voor wereld wij willen 
ondernemen.” 

Klimaatneutraal
Plantanious zet hoog in op klimaatneutraal telen. ‘Wie 
groen doet, groen ontmoet’, staat op de nieuwe website. 
Vanaf maart 2018 gebruikt het bedrijf aardwarmte uit 
de regio, samen met nog tien andere kwekers. Zo wordt 
er helemaal geen gas meer verbruikt.  

Costa Rica en Spanje
Tien procent van de groene kamerplanten die het 
bedrijf produceert wordt in Costa Rica en Spanje 
(buitenplanten) geteeld. Waarom daar? “We kunnen 
bijna alles zelf kweken, behalve bepaalde specialties. 
Vanwege het warmere klimaat is het beter dat er 
daar wordt geproduceerd. We gebruiken dus de 
warmte en de hoge lichtintensiteit van Costa Rica  
om deze speciale planten aan ons assortiment toe  

te voegen. Om onze klanten te verrassen, want dat is 
de missie van het bedrijf.” 

Klant verrassen
Freek vertelt dat de kwekerij zich beweegt in een 
voortdurend veranderde markt. “Het is belangrijk 
dat wij hierop aan blijven haken om klaar te zijn voor 
de toekomst. Om deze reden houden wij de trends 
ook goed bij en springen we daarop in met ons 
assortiment.” ←

Meer informatie over dit groene bedrijf:  
kijk op www.plantanious.nl.
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Dick Kooij: “Tegen  
de stroom inroeien 
met gerbera”
Dick Kooij is mede-eigenaar van Gerbera United. 
Samen met compagnon Willem Peter van den Berg 
runt hij sinds 2009 dit gerberabedrijf. De twee 
hebben hun krachten gebundeld zodat ze samen 
meer konden bereiken. De ondernemers weten 
overeind te blijven in een moeilijke markt doordat  
ze het assortiment enorm hebben uitgebreid.

Dick is een rasoptimist en dat blijkt uit alles wat 
hij vertelt. “Wij zijn een bedrijf dat graag tegen de 
stroom inroeit. Dingen net even anders aanpakken 
dan andere ondernemers.” Dick startte zijn loopbaan 
bij pa op de tuin in Leidschendam. Rond 2001 
verhuisde hij samen met zijn vader naar Zevenhuizen. 
In 2007 leerden Dick en Willem Peter elkaar kennen 
en in 2009 werd Gerbera United opgericht. 

Grotere aantallen leveren
Waarom de stap tot samenwerking? “Het heeft 
veel meerwaarde om samen een bedrijf runnen. 

We hadden dezelfde visie op ondernemen en op de 
teelt van gerbera. We wisselden constant ideeën uit 
en kochten er al snel een bedrijf bij dat toen nog in 
paprika zat. Dat schakelden we om naar gerbera 
waardoor ons areaal toenam en we grotere aantallen 
konden leveren. We krijgen samen veel meer voor 
elkaar dan alleen.” 

“We vielen steeds meer op in de markt”
De omslag kwam in 2012 toen Gerbera United koos 
voor uitbreiding van het assortiment met veel nieuwe 
soorten. Hierdoor kon een grotere klantengroep 
worden aangeboord. “We vielen steeds meer op 
in de markt en dat kwam ook doordat we een 
marketingbureau in de arm namen. Met Pull Position 
konden we dit vormgeven. Zij helpen ons nu met 
de pr, de website en het ontwerp van folders.” De 
focus van Gerbera United ligt op de hoogwaardige 
bloemist en de groothandel: tachtig procent van hun 
productie gaat naar die twee afzetkanalen. 

Laten zien wat je doet
Dick: “Het grote verschil met de voorgaande periode 
is dat wij vanaf dat moment ervoor kozen om ook 
aan de sierteelt te laten zien wat wij doen. Dat is 
het belangrijkste als je nieuwe klanten wilt bereiken. 
Wij zijn aanwezig op de grote beurzen voor de 
vakbloemist. Ook zijn we zichtbaar op Facebook en 
Instagram.” 
Hoe ziet Dick de toekomst? “Vanaf 1 juni hebben we 
een nieuwe locatie erbij zodat we groeien naar 10,7 ha. 
Daar gaan wij ons puur op de verwerking richten.  
De andere twee locaties in Zevenhuizen zijn deels 
voor productie en deels voor de verwerking van 
gerbera. We willen ervoor zorgen dat alles efficiënter 
gaat en zitten nu nog middenin dat proces. Het blijft 
een uitdaging om kweker te zijn. Samen kunnen wij 
de toekomst aan. Ondernemen blijft een risico.” ←
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“ Als je nieuwe klanten 
wilt bereiken moet je 
aan de sierteelt laten 
zien wat je doet”
Dick Kooij
Mede-eigenaar Gerbera United

“ De naam Plantanious 
straalt uit dat wij 
voor een duurzame 
toekomst gaan” 
 
Freek Jansen 
Potplantenkwekerij Plantanious
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Gebrek aan uniformiteit én beschikbaarheid
“Er worden al veel minder gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt.” Tussen 2004 en 2016 is de milieubelasting 
van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven 
met 90-95% verminderd (Red. Bron: Glastuinbouw 
Nederland). “Toch blijft het een complex onderwerp. Het 
is niet moeilijk om uit te vinden wat je wél en niet mag 
gebruiken. Maar, er is een gebrek aan uniformiteit; er is 
niet één wet- en regelgeving. Ook is het een ingewikkeld 
proces om een gewasbeschermingsmiddel op de 
markt te krijgen, en kost het de producent bakken met 
geld. Dit zorgt er voor dat een middel uit de handel 
genomen wordt als het niet genoeg opbrengt. Ook zijn er 
ontwikkelingen waardoor je straks andere middelen kunt 
gebruiken. Koppert produceert bijvoorbeeld biologische 
vijanden; die middelen raken steeds meer in zwang.”

Registeren op een bierviltje? 
“Waarom certificeren kwekers niet? Is het een geld-
kwestie? Certificeren is namelijk niet goedkoop, het kost 
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“Als we kijken naar de sierteeltsector, dan gaat het over 
zaken zoals energieverbruik, watergebruik, het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit, 
arbeidsomstandigheden, gebruik van plastic, CO

2
 uit-

stoot als gevolg van lucht- en wegtransport en nog veel 
meer”, aldus kweker Leon Ammerlaan van Ammerlaan 
The Green Innovator. Leon is lid van de Ledenraad en 
van het Regieteam Duurzaamheid. Samen met zijn 
broer kweekt hij tropische, groene planten.
 
Vraag naar duurzame bloemen en planten
Een van de thema’s binnen het regieteam 
Duurzaamheid is Gewasbeschermingsmiddelen. 
“Eigenlijk wil je als kweker helemaal geen gewas-
beschermingsmiddelen gebruiken. Je doet dat om 
een schone plant of bloem bij de consument af te 
leveren. De grote vraag is… Of een tuincentrum –  
en een stapje verder: de consument – tolereert dat  
er wat op een bloem of plant zit. Bijvoorbeeld een 
beestje dat géén kwaad kan. In de retail stijgt de 
vraag naar duurzaam gekweekte bloemen en  
planten al. Want, hiermee kun je je onderscheiden.  
De consument kijkt nu nog vooral naar de prijs en 
gaat nu vaak voor het goedkoopste.”

Duurzaamheid is een actueel en relevant 
onderwerp en óók een breed begrip. 
Verduurzamen is geen trend die overwaait. 
Duurzaam denken en handelen wordt meer 
en meer onderdeel van ons eigen bestaan, 
en onze samenleving, op regionaal, 
nationaal en wereldniveau. Het is niet  
meer weg te denken.

“Duurzaamheid is niet 
meer weg te denken”

De Toekomst 

Nut of noodzaak?

jaarlijks minimaal 1.500 euro. De certificeringsinstantie 
controleert je bedrijf hierop. Weten kwekers niet hoe 
ze het aan moeten pakken? Of, willen ze het niet, 
vinden ze het niet belangrijk? Daar moeten we beter 
zicht op hebben. Want bijna 65% van de kwekers heeft 
geen certificaat. Het certificeren begint bij een goede 
digitale registratie: deze is nu niet gestandaardiseerd en 
eenduidig. De één doet dat op een bierviltje, de ander op 
een kalender. Maar, aan het einde van het jaar moet je wel 
je spullen op orde hebben, want er kan controle komen. 
Dus, geef je aan: ik heb 10 kilo kunstmest gebruikt, 100 
kuub gas, en een bepaalde hoeveelheid water. We kunnen 
kwekers helpen met een goede, digitale milieuregistratie. 
Het zou voor onze marktplaats heel goed zijn als iedere 
aanvoerder uiteindelijk transparant kan zijn over het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan door 
een digitale registratie die voldoet aan de eisen van de 
markt, en controleerbaar is. Niet alleen de markt om ons 
heen, ook de maatschappij en de wetgeving stelt andere 
eisen op duurzaamheid.”

Samen naar een duurzame toekomst
“Wat ik in het Regieteam Duurzaamheid wil bereiken? 
We hebben in het regieteam een agenda opgesteld 
voor Duurzaamheid. Qua thema’s gaat het verder dan 
alleen gewasbeschermingsmiddelen, maar dit staat 
wel hoog op de agenda. Samen met andere leden wil 
ik kwekers helpen. Daarvoor hebben we dilemma’s 
van kwekers boven tafel gehaald. Nu we daar beter 
zicht op hebben, kunnen we collectief als kwekers 
in samenwerking met het bedrijf acties uitzetten. 
Bijvoorbeeld lobbyen bij de toelatingshouders.”

Duurzaamheid, nu én straks
Hoe ik duurzaamheid zie? Duurzaamheid is niet meer 
weg te denken. Zorg ervoor dat je als kweker niet 
alleen nu, maar ook over 10 jaar nog bestaat. Start 
vandaag! Weet je niet waar je moet beginnen, start 
dan simpel bij watergebruik en het beperken van 
plastic en registreren. Wij hebben hier op de kwekerij 
geïnvesteerd in onze aardwarmtebron, die hangt aan 
het tuinbouwbedrijf. Zo besparen we heel veel CO2

. 
En, realiseren wij zelfs een negatieve footprint.” ←

“ Zorg dat je als kweker niet 
alleen nu, maar ook over  
10 jaar nog bestaat.”

“ Meer inzicht verkrijgen om 
collectief aan de slag te gaan.”

Verduurzamen betekent voor Royal FloraHolland een 

nauwe samenwerking tussen het bedrijf, de leden van de 

coöperatie en de (keten)partners in de sierteeltsector. 

Wereldwijd zijn 17 zogenoemde Sustainable Development 

Goals vastgesteld. Wij kijken welke doelen belangrijk 

voor ons zijn en waar we invloed op kunnen uitoefenen. 

Daar werken we samen met onze leden aan. Hiervoor is 

een regieteam van leden samengesteld met een grote 

afvaardiging vanuit de Ledenraad.  

Het regieteam Duurzaamheid bestaat uit 11 kwekers  

(10 uit Nederland, 1 uit Kenia) met elk een duidelijke  

visie op duur zaamheid als het over hun bedrijf en 

productgroep gaat. Dit zijn leden van de Ledenraad,  

FPC en jongerenraad:

Kweker Product Regio

Leon Ammerlaan  Dracaena Oostland

Robin v.d. Knaap Hibiscus Oostland

Arnoud v.d. Knaap Bomen Aalsmeer/Flevoland

Job van Egmond Tanacetum Oostland

Bianca van Eijk Agapanthus Oostland

Karolien (Rick van Tesselaar) Alstroemeria Aalsmeer/Flevoland

Peter van Santen Phalaeanopsis Westland Oost

Ed Stofbergen Guzmania Oostland

Jay Williams Roses Kenia

John v.d. Slot Hyacintus Duin & Bollenstreek

Sander v.d. Vaart Vaste planten Aalsmeer/Flevoland

Meer informatie?
•   Lees nieuwsbericht ‘Royal FloraHolland stapt in 

Plastic Pact NL’ op www.royalfloraholland.com
•   Lees artikel ‘Milieubelasting gewasbescherming 

glastuinbouw drastisch verlaagd’ op  
www.glastuinbouwnederland.nl

•   Bekijk de website van Leon Ammerlaan op  
www.ammerlaan-tgi.nl
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Koninklijke 
strelitzia gaat 
naar het Sint 
Pietersplein

Kruisbestuiving

Zondag 21 april 2019 ligt het Sint Pietersplein in  
Rome weer vol met Nederlandse bloemen en 
planten. Het jaarlijkse urbi et orbi wordt dan 
uitgesproken door paus Franciscus. De hoofdbloem 
wordt dit jaar de strelitzia. Wie zorgen ervoor dat 
de bloemenpracht in Italië komt? Een gesprek met 
arrangeur Paul Deckers, Gerard Gardien (Royal 
FloraHolland) en strelitziakweker Roland Duyvesteijn. 

V.l.n.r. Strelitziakweker Roland Duyvesteijn, Gerard Gardien (Royal FloraHolland) 
en arrangeur Paul Deckers.

KRUISBESTUIVING GROW 21
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Kruisbestuiving

Symboliek
Arrangeur Paul Deckers loopt half februari vol 
enthousiasme door de kas van Roland Duyvesteijn. 
“Het is net een jungle hier. Geweldig, wat een mooie 
plant, en die kleuren oranje en blauw geven een 

om de hoofdrol te spelen in Rome. “De plant heeft 
koninklijke wortels. Zij vindt haar oorsprong in 
Zuid-Afrika en is in de achttiende eeuw naar veel 
landen verscheept, waaronder Groot-Brittannië. Zo 
komt ze aan haar bijzondere naam; de grote liefde 
van de Engelse koning George III heette Charlotte 
van Mecklenburg-Strelitz. De strelitzia is naar haar 
vernoemd.”

Meer promotie
Roland: “Vanaf mei kunnen wij als strelitziakwekers 
meestemmen over de campagne ‘365 dagen 
bloemen’, waar de strelitzia een onderdeel van 
wordt door het samenvoegen van de FPC’s exoten 
en seizoensbloemen.” Gerard Gardien, projectleider 

productspecifieke promotie, begeleidt de 
campagne ‘365 dagen bloemen’ namens Royal 
FloraHolland. “Door het samengaan van deze 
FPC’s is er meer budget voor de promotie van 
seizoensbloemen.” ←

“ Strelitzia was de grote 
liefde van de Engelse 
koning George III”

krachtig effect.” Paul heeft ontdekt dat strelitzia  
ook nog een link met het christelijk geloof heeft.  
“De plant staat voor onsterfelijkheid en vrijheid.  
De vlammen in de plant staan symbool voor de 
Heilige Geest die neerdaalt op de apostelen. 
Prachtig toch. Dit verhaal ga ik vertellen zodra ik 
weer in het Vaticaan ben.” 
Paul geeft aan dat er net als in 2018 een speciaal 
team van www.vogelverschrikker.nl meegaat naar 
Rome, want de afgelopen jaren werd het plein 
geteisterd door meeuwen. 

Koninklijke roots
Strelitziakweker Roland Duyvesteijn (Holland 
Strelitzia) is vereerd dat juist strelitzia is uitgekozen 
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Kweker? 
Denk 
eens als 
bakker!

Trends

“ De grootste vernieuwingen 
en ideeën komen altijd van 
buiten je eigen branche”

Doe je oogkleppen af…
“De grootste vernieuwingen en ideeën komen altijd 
van buiten je eigen branche. Dus, ondernemers, doe 
je oogkleppen af: kijk naar andere tv-programma’s, 
lees een nieuw tijdschrift, en bezoek trendpresentaties. 
Denk niet: ‘dat is op mij niet van toepassing’. Kijk wat er 
gebeurt en onderzoek het mechanisme dat erachter 
zit. Kun je daar wat mee? Maak jezelf even los van 
alles en sta de verveling toe; activeer je hersenen en 
je creativiteit komt los. Je ziet dan véél gemakkelijker 
oplossingen of mogelijke veranderingen.”

Kweker? Denk eens als bakker!
“‘Als ik nou een bakker was… wat had ik dan gedaan?’ 
Probeer te benoemen wat er in een andere branche 

gebeurt. Wat kun je daarmee voor je eigen product? De 
afgelopen jaren zijn bakkers overgestapt van machinaal 
brood naar ambachtelijk brood. Die broden zijn niet 
strak maar onregelmatig van vorm. En, dat verkoopt 
beter. Bij bloemen en planten heb ik dat niet gezien, 
terwijl de behoefte er wél degelijk is. De consument 
wil juist een stukje échte natuur naar binnen halen. 
Planten die al een tijdje staan worden eigenwijs: groeien 
bijvoorbeeld een beetje krom naar het licht. Dát is pas 
leuk. Dus, waarom ziet alles er nog steeds hetzelfde uit?” 

Geloofwaardig én milieuvriendelijk
“Natuurlijk willen consumenten dat het allemaal goed 
geregeld is op het gebied van milieuvriendelijkheid. 
Maar tegelijkertijd wil men er niet al te veel voor 

Aafje Nijman: trendwatcher én ondernemer. 
Hoe kun je trends omzetten in kansen? 
Welke tips heeft zij voor ondernemers in  
de groenbranche? En, hoe gaat zij zelf om 
met ondernemerschap en wendbaarheid?

betalen. Als er op een label staat dat het product 
milieuvriendelijk is, dan mag het wél iets duurder zijn. 
Het moet echter een geloofwaardig verhaal zijn. Het 
plantje moet er dan al helemaal niet te strak of steriel 
eruitzien. Het heeft zelfs meerwaarde als het een beetje 
vervormd is, een krom blaadje heeft, en een gaatje 
doordat er een rups in zit. Ondernemers die daar het 
meest voor open staan, bereid zijn actie te ondernemen 
op milieugebied, en hun verantwoordelijkheid nemen. 
Die kwekers zullen het beste slagen.” 

Groene dienstverlening
“Diensten leveren rondom groen? Daar moet je 
als kweker goed over nadenken! Er is een sterke 
urbanisatie: leefruimten worden kleiner, en je hebt 
steeds minder vaak zelf een auto. Online bestelgemak 
is dus de basis. De levering van bloemen of planten als 
abonnement of pakket is dé plus. Dit verklaart mede 
het succes van bijvoorbeeld Bloomon. Zij verkopen 
eigenlijk geen bloemen maar een abonnement op 
aandacht, liefde en gezelligheid. Waarom is zoiets er 
niet voor planten? En, voor de functie die een plant kan 
hebben voor mij als consument? Waarom koop ik niet 
een gezonde leefomgeving bij een groenaanbieder? 
Er worden nog steeds alleen maar planten verkocht. 
In veel andere branches zien we de vraag veranderen 
van product naar dienst. Waarom worden er in deze 
branche geen diensten aangeboden?”

Gezonde leefomgeving
“Planten en gezondheid? Dat is absoluut een 
belangrijke combinatie. Hoe je dat concept verkoopt? 
Als consument koop ik een abonnement op een 
groene, gezonde leefomgeving. Daar betaal ik een 
bepaald bedrag per maand voor. Zo groeit mijn 
indoor ‘bos(je)’ want ik krijg er telkens een plant bij, 
met een ander verhaal. Na verloop van tijd komt 
er iemand bij me thuis en vervangt eens een plant. 

Misschien lease ik de planten zelfs: ze zíjn helemaal 
niet van mij, maar ze staan er wél. Een app, of Google 
Home vertelt wanneer je de planten water moet 
geven. Die ontwikkelingen gaan sneller dan je denkt.”

Trendwatcher, nu én in de toekomst?
“Het beroep trendwatcher sterft uiteindelijk uit. Het 
is ambachtelijk: je gebruikt je eigen interpretatie, 
kennis, visie, en ervaring en laat dat los op de 
informatie die je verzamelt. Maar, door alle nieuwe 
technieken, dataverzameling en algoritmes neemt de 
computer het clusteren en analyseren een keer over. 
Dan heb je geen trendwatcher meer nodig. Hoe ik 
daarmee omga in het kader van wendbaarheid? 

Dat is best heel lastig. 
Maar, ik houd van de 
toekomst en zie deze 
niet als een bedreiging. 
Ik ben ervan overtuigd 
dat ik vanzelf 
andere wegen of 
mogelijkheden zie. En 
zo is het voor kwekers 
ook. Zie je kans op 
tijd, én niet te laat.” ←

Ontdek de nieuwste trends!
Al ruim 20 jaar brengt Aafje trends op het gebied 
van groen en interieur in kaart. Begin april 
presenteerde zij Trends groenbranche 2020. 
Zij deed dat in opdracht van Bloemenbureau 
Holland, iBulb en Tuinbranche Nederland. 

www.bloemenbureauholland.nl
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Agenda Colofon
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Colofon GROW
GROW, het relatie- en achter gronden-
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
Wanda Bakker, Ria Monster, Rianne 
Nieuwenhuize, Silvia Rollfs of Roelofs, 
Marcel Bosma (vormgever), drukkerij 
Senefelder Misset, Erik van der Burgt  
en Kees Beekmans (fotografie) en 
Thomas Gerkrath (corrector).

Fotocredits
Beeldschoon: Wikipedia: Neil Bromhall. 
Globetrotter: Museum of Floral Culture, 
Bangkok, Wikipedia. Trends: Most 
Genius. Uit de sierteeltsector:  
Leonard Walpot. Overige fotografie:  
Erik van der Burgt.

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.

Regelgeving voor de Nederlandse sierteelt, en 
daarmee voor de veilingen, wordt hoofdzakelijk 
in ‘Brussel’ gemaakt. Dat is prima voor een gelijk 
en eerlijk speelveld in Europa voor onder meer 
fytosanitaire zaken, duurzaamheid, import, export  
en veredeling. Maar de regels maken is een strijd 
waarbij veel verschillende belangen spelen.    
 
Volgens Eveline Herben, al 9 jaar lobbyist in Brussel 
voor de VBN, is het de kunst om slim en strategisch 
met al die belangen om te gaan, zodat onze sierteelt-
sector kan blijven floreren.  

Plantgezondheid 
Bij de nieuwe plantgezondheidswetgeving die vanaf 
december 2019 geldt, hebben we succesvol voorkomen 
dat er een totaal gesloten importsysteem kwam 
in Europa. Dat was namelijk een wens van enkele 
zuidelijke lidstaten, teneinde de eigen productie te 
beschermen, maar dat had tot een uiterst kostbare 
obstructie van de handel geleid. Het zou de sector rond 
de tientallen miljoenen euro hebben gekost. 
Het compromis werd een lijst hoog-risicoplanten met 
importrestrictie, vastgesteld door experts uit alle EU-
landen. Geheel onterecht stonden ficus en cycas ook 
op die lijst. Dankzij onze strategische samenwerking 
met NVWA en het ministerie heeft de Europese 
Commissie bakzeil gehaald en de lijst aangepast. 
Nu hebben we het veiligstellen van gereduceerde 
importcontroles en andere inspectielocaties dan de 
buitengrenzen nog in ons vizier. 

Brexit 
Na het Brexit-referendum in 2016 hebben we meteen 
een nauwe relatie aangeknoopt met het team 
van EU-hoofdonderhandelaar Barnier en Britse 
ambtenaren. Ook met Europees landbouwcommissaris 
Hogan hebben we een korte lijn. De EU onderhandelt 
immers met het VK (en niet Nederland op zichzelf). 
De Nederlandse sierteeltbelangen in het VK zijn 
uniek. Samenwerking met Nederlandse én Europese 
ketenpartners, waaronder natuurlijk de handel, is 
daarom uitermate belangrijk. Het gaat immers om 
1,1 miljard euro aan exportwaarde van de EU naar 
het VK. We informeren betrokken veilingcollega’s 
steeds over onze bevindingen en waarschuwen voor 

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

Korean Expo International 
Horticulture 
Internationale handelsbeurs  
in Goyang, Korea 
 

IFTEX Expo Kenia
Internationale handelsbeurs  
voor de sierteelt in Nairobi.

Roparun 
Het hardloopevenement van  
Parijs naar Rotterdam in de strijd  
tegen kanker.
 

FlowerTrials
In Nederland en Duitsland  
presenteren 62 bedrijven hun  
noviteiten en ontwikkelingen  
in pot- en perkplanten

Plantarium Boskoop
Dé groothandelsmarkt van 
boomkwekerijproducten  
in Europa. 

25 tot en met 30 april 

5 tot 7 juni  

8 tot en met 10 juni 

11 tot en met 14 juni 

21 tot en met 23 augustus  ‘hiccups’ bij een mogelijke harde Brexit, zoals nieuwe 
douaneformaliteiten, importvergunningen en btw-
regels in het VK, kostenverhogingen en onvoorziene 
problemen in logistieke stromen. 

Ook bereiden we ons voor op de onderhandelingen 
over de toekomstige handelsrelatie met het VK.   

Europese verkiezingen: eigen sierteeltkandidaat! 
De sierteelt profiteert volop van de EU: het gelijke 
speelveld, de euro, open grenzen voor onze producten 
en voor arbeid. En ja, veel zaken in de EU kunnen 
en moeten beter! Slimmer, vooruitstrevender en 
consequenter! Dat behoeft een eigen sierteelt-
kandidaat, die zowel de sector als de EU door en  
door kent. 

Daarom heb ik me namens het CDA kandidaat gesteld 
voor de verkiezingen van het Europees Parlement, die 
op 23 mei 2019 plaatsvinden. Ik hoop u en de sierteelt 
daar te mogen vertegenwoordigen. Met lef en kennis, 
slim en succesvol doorbijten voor resultaat. Precies 
zoals we dat gewend zijn in onze sector! ←

De sierteelt en Europa

Uit de sierteeltsector



Kies voor  
gemak met  
onze app

→  Nieuws 
Altijd op de hoogte met nieuws op 
maat en informatie over beurzen en 
evenementen van Royal FloraHolland.

→  Storingen 
Ontvang meldingen over actuele 
storingen.

→  Prognose eindtijden 
Weet waar u aan toe bent met een 
actuele eindtijden-prognose. 

→  Prijsinformatie* 
Krijg direct inzicht in de prijzen van 
uw producten. 

→  Floramondo* 
Ontvang notificaties van Floramondo 
over uw transacties klokvoorverkoop 
en directe verkoop.

→  Logistieke middelen* 
Bewaak uw saldo logistieke middelen 
en krijg grip op uw kosten. 
 
*  Voor deze onderdelen moet u inloggen  

en de betreffende dienst afnemen.  
De gegevens zijn alleen voor u zichtbaar.

Wilt u altijd nieuws en informatie  
binnen handbereik? Dat kan met  
de Royal FloraHolland-app.

Onze app in cijfers
→  Ruim 11.000 mensen hebben de app  

gedownload (+15%).
→  Gemiddeld waren er in 2018 2.808  

gebruikers (+13%) met 42.747 sessies 
(+30%) en 97.449 schermweergaven 
(+22%)

→  De populairste functionaliteiten zijn 
nieuwsberichten (36%), prijsinformatie 
(35%) en FloraMondo-transacties (23%).


