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Lissenfamilie 
De gladiool stamt van de lissenfamilie af, en komt 
van nature voor in Zuid-Europa, Azië, West-Afrika 
en Zuid-Afrika. In 2018 zijn er ruim 31 miljoen stelen 
via Royal FloraHolland verhandeld (grootbloemig 
en kleinbloemig). Van de top 5 afzetmarkten voor 
gladiool is Duitsland de grootste, gevolgd door 
Nederland, Frankrijk, Engeland en Rusland.

Digitalisering in de 
sierteeltsector
In de sierteeltsector neemt digitalisering een grote vlucht. 
In deze editie van GROW komen diverse kwekers aan het 
woord die hun visie op digitalisering geven. Zij zijn het er 
allemaal over eens dat er iets moet veranderen. En dat 
digitalisering een rijdende trein is waar je op moet stappen 
om verder te groeien en te innoveren. Ook in de haven 
van Rotterdam vindt een grote transformatie plaats rond 
digitalisering. In deze GROW leest u een exclusief interview 
met Thea de Vries, manager Digital Business Solutions bij 
Port of Rotterdam. “Als Rotterdamse haven zetten we in op  
een soepel lopende logistieke keten. Data zijn hierbij cruciaal.” 
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Hortensiakweker 
Tom van den Berg over 
digitalisering op zijn bedrijf        

De gladiool heeft een heroïsche betekenis. De naam 
komt van het Latijnse woord gladius, dat zwaard 
betekent. De bloem staat voor kracht, overwinning  
en trots. 

Die betekenis gaat helemaal terug tot de Romeinse 
tijd, want de gladiatoren streden in de arena letterlijk 
om de dood of de gladiolen. Als een gladiator won, 
werd hij bedolven onder gladiolen. Zelfs nu nog 
kennen we in de wielersport de term ‘de dood of de 
gladiolen’. Wandelaars die meedoen aan de Nijmeegse 
Vierdaagse krijgen bij de finish altijd gladiolen van 
het publiek. Waarschijnlijk wordt deze bloem gegeven 
vanwege het overwinningsgevoel dat erbij hoort. 
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De visie van Steven

Royal FloraHolland is al voor de achtste keer 
aanwezig op IFTEX. Wat is het belang van 
internationale kwekers, in het bijzonder die  
uit Afrika?
“Onze positie als leidende marktplaats in de 
internationale sierteeltsector danken we in  
belangrijke mate aan de inbreng van onze 
kwekers uit Afrika en Azië, waartoe ook Israël  
behoort. Kenia en Ethiopië voeren al jaren de 
ranglijst aan van importlanden. De import-
waarde alleen al uit Kenia bedroeg in 2018  
€348 miljoen. Bij Afrika denkt men vooral aan  
de roos, maar in Kenia telen kwekers bijvoorbeeld 
al meer dan 110 verschillende soorten bloemen. 
Er is daar nog volop ruimte voor groei.” 

IFTEX 
hét platform om 
contacten te leggen

“ De groei van de 
sierteeltsector  
is de komende  
jaren in Azië  
het grootst.”

IFTEX hét platform om contacten te leggen
“De sierteeltsector wordt steeds internationaler 
en grootschaliger en Royal FloraHolland wil en 
moet hierop inspelen, waarbij het van groot belang 
is om meer internationale kwekers aan ons te 
binden. De IFTEX (International Floriculture Trade 
Expo, red.) in Nairobi is bij uitstek het platform om 
contacten te leggen en te onderhouden met kwekers, 
handelsbedrijven en alle andere partijen uit de 
internationale sierteeltketen. Alle partijen die ertoe 
doen zijn daar aanwezig, met de focus gericht op  
die uit Afrika en in het bijzonder Kenia.”

Floriday
“Op de IFTEX praten we bezoekers bij over de 
nieuwste ontwikkelingen binnen Floriday. De 
afgelopen periode heeft de ontwikkeling van 
Floriday een vlucht genomen. Vooral het gebruik 
groeit, mede dankzij nieuwe functionaliteiten die 
zijn toegevoegd. Ook de samenwerking met de 
grote handelsbedrijven, waardoor de koppeling 
van Blueroots op Floriday tot stand komt, is een 
grote stap vooruit. Op de beurs laten we onder 
meer zien hoe kwekers hun aanvoer aan de klok 
kunnen toewijzen. Ook kunnen kwekers nu via 
Floriday gebruikmaken van de publieke pagina’s 
op FloraXchange. Door het vullen van deze publieke 
pagina zijn kwekers openbaar zichtbaar en kunnen 
ze een offerteaanvraag van kopers ontvangen. 
Hiervan profiteren ook onze internationale kwekers. 
Volgens een onderzoek van Tuft’s University is Kenia 
de op vier na snelst groeiende digitale economie.  
Mijn gevoel zegt dan ook dat de adoptie van Floriday 
in Kenia snel zal gaan. Andere landen zullen dan 
volgen. Digitalisering is een belangrijke pijler onder 
onze strategie.” 

Duurzame groei
“Met de Ledenraad hebben we de afgelopen tijd 
veel en uitgebreid gesproken over duurzaamheid. 
Daarover gaat de Ledenraad de komende periode 
onze leden consulteren. Ik vind dit persoonlijk een 
heel belangrijk onderwerp. Het kan niet anders 
dan dat we hier voortgang op boeken. We werken 
al samen binnen FSI (Floriculture Sustainability 
Initiative, red.) met onze belangrijkste stakeholders. 

De doelstelling is om met elkaar te zorgen dat in 
2020 90% van de bloemen en planten duurzaam 
geproduceerd wordt. In Afrika hebben de Kenya 
Flower Council en de Ethiopian Horticulture 
Producers Exporters Association hieraan al heel veel 
bijgedragen. Het is goed om te zien dat het overgrote 
deel van de bloemen uit Kenia en Ethiopië van een 
certificaat is voorzien. Tijdens de IFTEX praat ik 
verder over hoe we de goede samenwerking op het 
gebied van duurzaamheid kunnen voortzetten.”

Internationale groei
“We weten dat de groei van de sierteeltsector 
de komende jaren in Azië het grootst zal zijn. Het 
ontwikkelen van ‘trade lanes’ tussen Afrika en 
bijvoorbeeld China is een van de onderwerpen die 
tijdens mijn bezoek aan bod zullen komen. Waar 
mogelijk willen wij dat faciliteren. Dat is in het belang 
van onze kwekers, onze coöperatie, en dus in het 
belang van de gehele sector. ←

De belangrijkste importlanden voor 
bloemen zijn Kenia en Ethiopië. Begin 
juni opende Steven van Schilfgaarde 
de IFTEX, de belangrijkste sierteelt
beurs van Afrika. Aan de vooravond 
van deze beurs sprak GROW hem  
over het belang van de IFTEX.
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Mag ik u van dienst zijn?

FloraXchange  
zorgt voor 
betrouwbaar 
digitaal 
orderproces 

Er zijn inmiddels 700 kopers actief op het 
verkoop kanaal FloraXchange. Wat zijn 
de voordelen voor kopers wanneer zij op 
deze manier zaken doen? Salesmanager 
Jan van der Lans vertelt op het kantoor 
in Honselersdijk hoe het ervoor staat. 
“FloraXchange is sinds kort aangesloten 
op Floriday, waardoor exporteurs toegang 
hebben tot het uitgebreide, wereldwijde 
sierteeltaanbod. Dit biedt kansen  
voor het digitale orderproces binnen 
FloraXchange.”

Jan (rechts op de foto) werkt al jaren in de 
sierteeltsector en sinds 2013 bij FloraXchange  
(FX). Hij geeft aan dat er de laatste jaren veel 
gebeurt op het digitale vlak. “In het verleden  
vonden orders vaak telefonisch plaats en werkten 
kwekers standaard met prijslijsten via Excel.  
De weeklijsten, een functionaliteit binnen FX,  
hebben daar verandering in gebracht. Hierdoor  
is het aanbod veel betrouwbaarder en is de  
kwaliteit van de orderrespons sterk verbeterd.”

Klantspecifiek aanbod selecteren 
FX biedt de mogelijkheid om klantspecifiek aanbod 
te selecteren en eventueel door te zetten naar 
de eigen software of webshop. Hierdoor kunnen 
exporteurs hun eindklanten beter bedienen. De 
bestellingen vinden plaats via een API, VMP of via de 
website van FX. Deze orders worden weer doorgezet 
naar kwekers. Het grote voordeel hiervan is dat de 

orderrespons altijd 100% is en dat je als koper altijd 
een centraal overzicht hebt van de status van de 
bestellingen. FX houdt toezicht op het orderproces 
om te zorgen dat alle orders goed worden verwerkt. 

Minder foutgevoelig
Raimond Hagedoorn (links op de foto), verkoper van 
SV.CO, is tevreden met FX. ''Sinds wij met FX werken 
tikken we veel minder bestellingen over. Dat scheelt 
veel tijd én er worden minder fouten gemaakt. 
Daarnaast worden er veel meer digitale orders 
geplaatst nu we FX gebruiken. Het voordeel is dat de 
klant de producten krijgt die hij al online gezien heeft. 
Kortom, voor ons biedt het veel voordelen als er meer 
bestellingen via FX worden geplaatst.” 

Nog meer data uitwisselen
Tot slot noemt Jan als groot pluspunt dat FX ook  
aan de eigen software van kopers te koppelen is,  

via een API, zodat er nog meer gegevens van FX 
uitgewisseld kunnen worden met het systeem  
van de koper. Zo kan die bijvoorbeeld levertijden 
overnemen en een logistieke sticker meesturen  
aan de kweker. Een koppeling door middel van  
een API biedt dus eindeloze mogelijkheden. ←



Op het bedrijf van Tom en Marjanne 
van den Berg in het Gelderse Est is  
het in de week voor Moederdag een 
drukte van belang. Tom is blij met zijn 
bedrijf, dat hij sinds 1996 samen met 
zijn vrouw Marjanne runt. De hoofd 
teelt is hortensia. Digitalisering  
is altijd een belangrijk onderdeel van 
zijn bedrijfsvoering geweest en anno 
2019 helemaal. “Het biedt kansen om 
vooruit te kunnen.”

“ Altijd vooruitkijken  
en vernieuwen” 
Tom van den Berg  
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Hoe is het allemaal begonnen? Tom vertelt dat hij al 
van kleins af aan in de tuinbouw is opgegroeid, op 
de paprikakwekerij van zijn ouders. Zijn broer werkt 
nu in datzelfde paprikabedrijf, een paar deuren 
verderop. Het tuinbouwvirus zit dus echt in zijn genen. 
Toen Tom Marjanne tegenkwam, werkte zij nog bij 
de Nederlandse Spoorwegen. Al snel besloten ze 
samen een stuk grond te kopen en ze startten met de 
buitenteelt van chrysanten op twintig ha. Marjanne 
was nog enthousiaster dan hij, lacht Tom. “Zij wordt blij 
van een eigen onderneming.” Ze hebben ook nog drie 
kinderen tussen de acht en veertien jaar. Trots vertelt 
Tom dat alle kinderen meehelpen in het bedrijf.  →

Wie is Tom van den Berg?
• Leeftijd: 47 jaar

• Woonplaats: naast het bedrijf in Est

• Gezin: Tom, Marjanne en drie kinderen 

• Motto: Blijven groeien en vernieuwen, 
automatisering staat centraal!
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Flink geautomatiseerd
In 2003 besloten ze als uitbreiding op de buitenteelten 
die ze hadden (bolchrysant en snijchrysant) een kas 
te bouwen voor hortensia. Die werd in 2007 uitgebreid 
en flink geautomatiseerd. “We zijn altijd al erg op groei 
en vernieuwing gericht. Onze planten worden door 
een camera beoordeeld en met een speciale machine 
ingehoesd. Ook ontwerpen we zelf de hoezen.” 
Marjanne richt zich op de verkoop en het personeel, 
Tom concentreert zich op de teelt. Terwijl hij door de 
kas loopt, houdt hij alles nauwlettend in de gaten.

Alle orders uitlezen in de tuin
Hoe kijkt Tom tegen digitalisering in de sierteeltsector 
aan? “Het is een rijdende trein en daar zijn wij al 
heel lang geleden op gestapt. Je moet wel en het 
biedt zeker kansen om vooruit te kunnen.” Zijn 
bedrijf werkt behalve met klokvoorverkoop in 
FloraMondo, ook veel met FloraXchange. Veel van 
de verkoopfunctionaliteiten zoals klokvoorverkoop 
gaan nu over naar Floriday. Tom is heel blij dat deze 
stap gemaakt wordt. In de toekomst hoeft hij nog 
maar op één plek in te loggen. Wat hem betreft had 
het zelfs al een paar jaar eerder gemogen. “Ik ben blij 
dat Royal FloraHolland de goede weg is ingeslagen. 
Wel zie ik nog verbeterpunten. Zoals het bedienen 
van functionaliteiten op de telefoon. Die zijn nu vooral 
afgestemd op een vaste computer of laptop, niet 
op een mobile device. Wij willen alle orders kunnen 
uitlezen in de tuin. En elke dag zien welke klant het 
meeste heeft ingekocht. Plus wat de hortensia op de 
klok heeft gedaan. Het moet eigenlijk in drie klikken 
lukken, dat moet het streven zijn.” 

Koelcel bijbouwen
Op het bedrijf is ook een winkel voor consumenten 
die zes dagen in de week geopend is. Er wordt alles 
verkocht wat de kwekerij zelf produceert. Zo kunnen 
klanten en consumenten de nieuwste planten 
bekijken en kopen. “Zo kunnen we direct zien wat 
wel en niet loopt, ideaal.” Hoe ziet Tom de komende 
vijf jaar? “We zijn van plan er nog een koelcel bij te 
bouwen. Hier gaan de hortensiaplanten begin oktober 
in rust. Doordat we blijven groeien hebben we extra 
koelruimte nodig. Maar het heeft geen haast, we 
kijken vooral naar wat wij nodig hebben. We kijken 
eigenlijk niet naar wat collega’s doen.” ←
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“ Digitalisering is een 
rijdende trein. Daar zijn 
wij al heel lang geleden 
op gestapt”  
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Wat kan Royal FloraHolland leren van de 
Rotterdamse haven? Beide bedrijven zijn erg 
Hollands en staan in de top 10 van de economie. 
Beide bedrijven maken een grote transformatie 
door. Thea: “Als Rotterdamse haven zetten we in op 
een soepel lopende logistieke keten. Digitalisering 
speelt hierin een sleutelrol. Data zijn cruciaal. Die 
vormen een machtig wapen in het faciliteren van 
informatiestromen.” 

Er is in 2018 bijvoorbeeld een platform gelanceerd 
dat Pronto heet. Hiermee kunnen de gebruikers 
van de haven (rederijen, terminals en andere 
dienstverleners) informatie uitwisselen over een 

Insights

In de Rotterdamse haven wordt net als in de sierteelt-

sector flink ingezet op digitalisering. Thea de Vries 

is manager Digital Business Solutions bij Port of 

Rotterdam. “Om concurrerend te blijven, willen we de 

meest efficiënte en slimste haven van de wereld zijn. 

Daartoe ontwikkelen we digitale producten voor onze 

eigen haven die we tevens verkopen aan andere havens.”

Thea de Vries  

“De haven moet 
leiderschap tonen 
rond digitalisering” 

scheepsbezoek. “Je kunt bijvoorbeeld zien wanneer 
een schip exact aankomt of gaat tanken. Dankzij 
deze informatie kunnen schepen beter worden 
gepland bij een terminal én neemt de wachttijd in 
sommige gevallen met 20% af. Dat zorgt voor een 
significante kostenbesparing voor de terminal en  
de rederij. Bedrijven zoals Shell en Maersk zijn hier 
blij mee en willen deze voordelen ook in andere 
havens realiseren.”

Navigate wereldwijd aan havens verkocht
Thea vertelt dat er ook een tool is ontwikkeld, 
Navigate, waarmee logistieke partijen inzicht  
krijgen in de beschikbare verbindingen zodat  

ze de beste vervoersoptie kunnen kiezen. “Navigate 
wordt inmiddels wereldwijd aan havens verkocht. 
Wij hebben de wereldprimeur hiermee in Sohar en 
Gdansk.” 

Meer inzicht
Hoe reageren de klanten op digitalisering? “Het mooie 
is dat vooruitstrevende bedrijven onze oplossingen 
omarmen. Zij zien er veel waarde in en krijgen meer 
inzicht. Het creëert transparantie, en bedrijven 
kunnen hun planning aanzienlijk optimaliseren. Dit 
bespaart veel kosten.” Er zijn echter ook bedrijven 
in de haven die digitalisering juist als een bedreiging 
zien omdat zij bang zijn voor hun positie. 

Cultuurverandering en wendbaarheid
Port of Rotterdam begon ooit als onderdeel 
van Gemeente Rotterdam. Inmiddels is het een 
verzelfstandigd bedrijf dat steeds commerciëler 
denkt. Dat moet ook wel in deze tijden van disruptie, 
geeft Thea aan. Ze vertelt dat de organisatie zelf ook 
volop in transitie is. Medewerkers moeten mee in de 
digitale verandering. “Ik geloof in digital believers. 
Collega’s die al wat verder zijn. Zij hebben affiniteit 
met de digitale wereld en inspireren op hun beurt hun 
collega’s en klanten. Digitalisering vraagt echt om 
een cultuurverandering en wendbaarheid. Als haven 
moeten wij leiderschap tonen om de slimste haven  
te worden én te blijven.”  ←



In Funchal, de hoofdstad van Madeira, staan deze 
prachtige bougainvillea’s. Madeira heeft niet voor 
niets de bijnaam bloemeneiland. Er zijn in totaal 
maar liefst 760 plantensoorten op het Portugese 
eiland aanwezig.
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Romantiek in Italië
 
In de hoofdstad van Italië kun 
je de mooiste wandelingen 
maken. Soms kom je dan 
ineens een pareltje tegen. 
Een afgelegen straat met 
prachtige begroeiing op de 
wanden van de Romeinse 
huizen.

Tropische tuin in Singapore

Singapore heeft een tropische tuin, Bay Central, waarin zowel 
gewerkt als geleefd wordt. In 2006 werden 170 verschillende 
ontwerpers uit de hele wereld uitgedaagd om deze tuin te 
ontwerpen. De winnaar was Grant Associates uit het Verenigd 
Koninkrijk. In 2010 was de tuin het toneel van het Olympisch 
Jeugd Kampioenschap. In Bay Central staan inmiddels ook 
veel kunstwerken die een bezoek waard zijn. Kortom: écht een 
tuin van wereldklasse! 

GLOBETROTTER

Elcocuy is een groot nationaal 
park in Colombia. Besneeuwde 
bergtoppen, schitterende meren, 
groene valleien, watervallen  
en gletsjers maken van deze  
streek de ideale plek voor ervaren  
wandelaars. Tijdens een wandel-
tocht kom je ongetwijfeld deze 
mooie oranje Kniphofia-soort tegen. 
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Elcocuy zit vol
mooie verrassingen

Bloemenpracht 
in Madeira 

Globetrotter



Perspectieven

Amazoneplants: 
“Ons systeem is 
vrij uniek in de 
potplantensector”

Westlanders Lex Scheffers en Fred van Zijl hebben 
sinds 2011 een bedrijf in potanthurium. Afgelopen 
jaar is Amazoneplants flink uitgebreid: van 2,2 naar 
5,8 ha. De voormalige tomatenkas van compagnon 
Fred (naast het oorspronkelijke potplantenbedrijf) 
is omgebouwd tot potplantenkas, waardoor ze hun 
assortiment verdubbelden. Het mobiele teeltsysteem 
zit nu ook in beide kassen. Planten krijgen water via 
de stalen goten in de tafels. 

In de kas bij Amazoneplants zie je weinig personeel. 
Wel zie je een mobiel transportsysteem dat de 
potanthurium naar de juiste plek transporteert en 
zorgt dat het logistiek allemaal draait in de kas.  
Dit systeem zat al in de kas van de vorige eigenaar, 
een snijchrysantenteler. Fred en Lex namen het 
over toen zij in 2011 met het bedrijf begonnen. Lex 
Scheffers: “Dit systeem met teeltgoten in roltafels  
en het bijbehorende watergeefsysteem is vrij  

uniek. De warme lucht, verrijkt met CO2
, gaat 

omhoog, waardoor er een actief klimaat ontstaat. 
Door het gesloten watersysteem wordt er geen 
water verspild. Daarnaast hebben we de kas zo 
ingericht dat hij ook toekomstbestendig is. Met  
een nevelinstallatie, een belichtinginstallatie en  
een nieuwe spuitrobot.” 

Robot levert voordelen op
Vanaf maart 2019 staat er een industriële robot 
in de ‘oude tomatenkas’. Die zorgt ervoor dat alle 
planten in de tafels gezet worden maar ook dat ze 
uit de tafels gepakt worden en in een andere tafel 
op een ruimere afstand gezet worden. Lex denkt 
dat de robot, geleverd door De Vreede Techniek 
uit Bleiswijk, veel voordelen gaat opleveren. “Het 
idee is dat de robot wekelijks zo’n 100.000 planten 
verzet in het ingenieuze transportsysteem. Hij krijgt 
de informatie door van het logistieke systeem van 
Logics. Deze data worden uitgewisseld waardoor 
hij de verschillende  potmaten in het juiste type 
tafel kan zetten.” Alles loopt op schema, dus 
Amazoneplants kan vanaf augustus 2019 volledig 
in productie met een dubbel zo groot assortiment. 
“Als de rentreeperiode aanbreekt na de zomer start 
ook het seizoen weer voor potanthurium. Dat is een 
mooi begin.” 

Onderscheiden in de markt
Hoe ziet de toekomst van dit bloeiende bedrijf eruit?  
“Ons assortiment is uitgebreid en we gaan ook 
potanthurium in 9-, 12- en 14 cm-potten kweken. 
Zo kunnen wij de vier belangrijkste potmaten in 
anthurium aan onze klanten leveren. We hebben 
een paar rassen van Anthura die Amazoneplants 
exclusief mag produceren. Op deze manier kunnen 
wij ons onderscheiden en kunnen we meerwaarde 
uit de markt halen. Door ons mobiele teeltsysteem 
verbruiken we een stuk minder water. We maken ook 
gebruik van aardwarmte en CO2

 via OCAP (Pernis). 
Binnenkort komt er een nieuw logo dat nog meer 
uitstraalt dat dit potplantenbedrijf voor groen en 
een duurzame productie gaat.” ←
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Behoefte aan 
uniformiteit op  
IT-gebied

Anno 2019 is er behoefte aan systemen die met 
elkaar ‘praten’. Dat vindt Niels van Starkenburg, 
salesmanager bij Arend Roses. “Daarom schaften 
wij vorig jaar een nieuw softwarepakket aan. 
Daarmee hebben we inzicht in de verkoop, voorraad 
en financiële afwikkeling van onze rozen; eigenlijk in 
alles wat met verkoop en voorraad te maken heeft.” 

Arend Roses produceert rozen op bijna 11 hectare, 
verdeeld over 2 locaties in Maasland. “We kweken  
8 soorten. 7 daarvan zijn exclusief bij ons verkrijg-
baar. We voeren 70 producten aan bij 3 veilingen.”  
Op jaarbasis produceert het bedrijf ongeveer  
45 miljoen rozen. 

Behoefte aan uniformiteit
Niels is lid van een groep kwekers die nadenkt over 
de ontwikkelingen binnen Floriday. “Floriday moet 
aansluiten bij kwekers. Daarom brainstormen we 
over de mogelijkheden om het platform zo in te 
richten dat het goed werkt voor kwekers.” Niels is 
van mening dat er een nieuw fundament nodig is op 
IT-gebied binnen de sierteeltsector. “Voorheen waren 
er veel verouderde systemen. Er zijn nu veel meer 
mogelijkheden om systemen aan elkaar te koppelen. 
Ik denk dat de ontwikkeling van Floriday goed is  
voor de sector. Er is behoefte aan uniformiteit.”

Vooruitgang
Arend Roses maakt zelf nog geen gebruik van 
Floriday, maar is dat in de toekomst wel van plan. 
“We overwegen serieus om over te stappen, maar 
op dit moment is dat voor ons nog niet handig. Wij 
gebruiken één softwarepakket voor alle bedrijfsdata. 
Floriday werkt nu nog aan een koppeling. Als die er 
is, is het voor ons interessant om over te stappen. 
Voor kleine kwekers zonder eigen softwarepakket is 
de overstap naar Floriday veel minder ingrijpend.” 
Digitalisering bij Arend Roses vertaalt zich ook in een 
webshop. “Daarnaast kunnen we rapporten maken 
over bijvoorbeeld de omzet en verwerkte aantallen. 
Die kunnen we realtime op de telefoon in de gaten 
houden, waar we maar willen. Als er maar internet is. 
Ten opzichte van vroeger, toen je gebonden was aan 
een bureau met desktopcomputer, is dat echt een 
vooruitgang.”

Inspelen op klantwensen
Om op de wensen van de klant in te kunnen spelen, 
is het soms nodig een stapje extra te zetten. “Wij 
kiezen ervoor onze rozen handmatig van een hoes 
te voorzien in plaats van automatisch. Iedere 
rozensoort krijgt een eigen hoes, zodat voor klanten 
duidelijk is welke soort zij kopen. Het is erg inefficiënt 
om voor een relatief kleine hoeveelheid bossen de 
hoezen in een machine te vervangen. Daarom is 
het voor ons beter om alle rozen met de hand van 
een hoes te voorzien. Bovendien hebben we met 
handmatig inhoezen een extra kwaliteitscheck wat 
voor onze klanten zeker meerwaarde biedt. Arend 
Roses wil zich blijven ontwikkelen op het gebied 
van exclusieve soorten rozen. Ons hoofddoel is om 
tevreden klanten te hebben.” ←

16 GROW PERSPECTIEVEN

“ Door ons mobiele teeltsysteem 
verbruiken we een stuk minder water”
 
Lex Scheffers 
Amazoneplants
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de dubbelingen in de sierteeltsector weg en werken we 
uiteindelijk toe naar een gezamenlijke marktplaats”. 
  
Eerder gingen plantenkwekers naar FloraXchange en 
bloemenkwekers naar FloraMondo. Blueroots was een 
vraaggestuurd platform voor kopers en had directe 
koppelingen naar een aantal kwekers. Met Floriday 
hebben we dat issue voor kwekers al opgelost. Nu 
regelen we dat voor de handel precies hetzelfde 
en zorgen voor een naadloze overgang tussen alle 
systemen. Kwekers én kopers hoeven dan niet meer  
te kiezen tussen verschillende platformen en hebben 
zo eenvoudig toegang tot het totale aanbod bloemen 
en planten. 
 
Moderne techniek voor directe transacties
Frank Koenen (FleuraMetz, links op de foto) is blij 
met de samenwerking tussen Royal FloraHolland 
en Blueroots. “Het is heel belangrijk dat de sector 
moderne techniek gaat gebruiken voor directe 

18 GROW DE TOEKOMST 

Gerhard van der Bijl: “In de sierteeltsector vinden we 
verschillende digitale initiatieven die vooral leiden  
tot versnippering: van aanbod, en van vraag, veel 
1-op-1 koppelingen, meerdere handelsplatformen  
en versnippering van data. Met de joint venture 
tussen Royal FloraHolland en Blueroots nemen we  

In februari 2019 is de joint venture 
tussen Blueroots en Royal FloraHolland 
opgericht. Wat houdt deze samen
werking precies in en wat levert het de 
sierteeltsector op? Gerhard van der 
Bijl, CCO van Royal FloraHolland: “Met 
de samenwerking tussen Blueroots 
en Royal FloraHolland lossen we 
fragmentatie voor Handelsbedrijven 
op.” Frank Koenen van FleuraMetz is 
heel blij met de samenwerking. “De joint 
venture heeft de basis gelegd om samen 
te innoveren in onderling vertrouwen.”

“ De joint venture  
is de basis om 
samen te innoveren”

De Toekomst 

Frank Koenen

transacties”. Daarom worden traditionele VMP-
koppelingen vervangen door API’s. De bestaande 
1-op-1 koppelingen bieden namelijk onvoldoende 
mogelijkheid tot groei en innovatie. Blueroots wordt  
de koppeling voor kopers die zelf het aanbod op  

willen halen, zonder gebruik te maken van de  
inkoop- of filterfunctionaliteiten zoals ontwikkeld  
in FloraMondo of FloraXchange.

Frank vertelt dat FleuraMetz pilotbedrijf is binnen 
de joint venture. “Wij hebben voor bloemen alle 
koppelingen al omgelegd via Blueroots. Hij ziet grote 
voordelen voor de klant die nu nog beter bediend 
kan worden. Door de koppelingen in het systeem kan 
de kweker nu precies zien waar zijn product heen 
gaat (bijvoorbeeld een bloemist in Noord-Spanje). 
“Duurzaamheid krijgt hierdoor meerwaarde. Want 
we hebben zo ook inzage in welke producten welke 
certificaten dragen. Dit levert uiteindelijk een hogere 
opbrengst op.” 

Samen staan we sterker
Gerhard: “Met deze joint venture slaan kopers en 
kwekers de handen ineen. Samen staan we sterker 
en werken we aan de digitalisering van de sector”. 
Hoe gaat de inkoper van de toekomst eruitzien? 
Welke data willen we uitwisselen? Borgen we dat 
de juiste gegevens over en weer gaan? Over deze 
vraagstukken spreken we met elkaar. We zitten 
regelmatig met elkaar aan tafel. We werken nu niet 
alleen toe naar een tweezijdig digitaal platform 
maar hebben ook een tweezijdige samenwerking. 
Het is nog niet klaar, maar we ontwikkelen in hoog 
tempo. Frank Koenen: “Het lukt alleen als je het 
samen doet. We hopen dat er meer professionele 
handelsbedrijven aan zullen sluiten. Collectief werken 
is belangrijk.”  

Termijnverkoop als eerste stap
Samen met Blueroots werkt Floriday momenteel 
aan een functie voor termijnverkoop waarmee 
directe handel voor langere periode voor specifieke 
kwekers en kopers onderling is te organiseren. Deze 
functionaliteit was bij beide partijen al in ontwikkeling. 
Op dit fundament bouwen we nu verder. ←

Gerhard van der Bijl: “Samen 
werken we aan de digitalisering 
van de sector”

Blueroots wordt de digitale koppeling die 
handelsbedrijven in staat stelt direct met 
hun eigen software te koppelen. Dat doen we 
met API-koppelingen. Een API is een set aan 
afspraken waarmee softwareprogramma's 
onderling kunnen communiceren. Deze 
afspraken vormen een schil rondom de 
software waardoor andere applicaties toegang 
krijgen tot informatie en/of functionaliteit. 
Zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten  
hoe de andere software exact werkt. 
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Dé dag 
om nieuwe 
contacten  
te leggen

Kruisbestuiving

Productdag lelie in de Keukenhof,  8 mei 2019

KRUISBESTUIVING GROW 21
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Kruisbestuiving

← Michel van Marwijk doet relatiebeheer en 
verkoop voor Paauw Lilies en Lilies of Life. Hij was 
een van de mensen die op de productdag lelie 
was in de Keukenhof. Michel heeft veel ervaring 
met de verkoop van lelies omdat hij jarenlang 
voor een commissionair werkte en leverde aan 
exporteurs op de veilingen. Daarnaast kent hij 
de teelttechniek van lelies goed. Wat bracht de 
productdag hem? “Het was voor mij vooral een 
dag voor het onderhouden van relaties. Hier 
waren alle belangrijke klanten en kwekers bij 
elkaar. Daarnaast komen hier ook nog eens  
1,5 miljoen consumenten in een paar weken.”  
Hoe ver zijn jullie met digitalisering? “We 
proberen op beide leliebedrijven daar zo goed 
mogelijk mee om te gaan. We trekken hierin 
zoveel mogelijk samen op met onze klanten.” 

Jasper Maalman van leliekwekerij Frans Maalman 
BV werd blij van de productdag. “Het is een 
prachtige manier om de wereld te tonen hoe mooi 
ons product is. Qua digitalisering zijn we klaar voor 
de toekomst.” 

← Marc Noordam is samen met zijn vader Peter 
eigenaar van leliekwekerij Novastar. Hij was op de 
productdag lelie in Lisse om informeel contacten 
te leggen. De bijeenkomst ging onder andere 
over digitalisering. Heeft hij nog nieuwe dingen 
gehoord? “Het verhaal van Floriday hoorde ik 
voor het eerst, dat was leerzaam. Wij leveren 
rechtstreeks lelies aan exporteurs die de Engelse 
retail beleveren en werken nog met ouderwetse 
Excel-sheets”, lacht Mark. “Wij zijn nog niet zo 
ver met digitalisering. Bij ons gaan orders nog 
via de telefoon of per e-mail. Niet via de digitale 
aanbodsplatformen.”  

Karina van de Pol organiseerde de productdag 
lelie. Hoe kijkt zij erop terug? “Ik denk dat we 
qua invulling van het programma een mooie 
mix hadden tussen informatief en actief. Ook 
de samenwerking met de Keukenhof was een 
fijne aanvulling. Zo gingen we van een officieel 
gedeelte (FPC-bijeenkomst) naar de opening 
van de Lelieshow, waar ook altijd de pers voor 
uitgenodigd wordt. Dit zorgde voor een nieuwe 
impuls.”

“ Hier zijn alle belangrijke 
klanten en kwekers”

“ Wij zijn nog niet zo ver 
met digitalisering” 

Mooie mix tussen 
informatief en actief
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Slow, 
droog & 
papier

Trends

Slow flowers
Stralende foto’s van een veld met cosmea’s zetten 
de toon op de website van Slow Flowers Nederland 
(www.slowflowers.nl). Deze splinternieuwe website 
laat zien wat er zoal gebeurt in Nederland op het 
gebied van ‘slow flowers’. Die term is bedacht door  
de Amerikaanse Debra Prinzing. De initiatiefnemer 
van de Nederlandse website, Willemijn ter Hart, 
verstaat onder slow flowers: bloemen van het  
seizoen uit de volle grond of de koude kas, geteeld  
in samenwerking met de natuur zonder gebruik  
van kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen.

Van natuurvriendelijk tot biologisch
De 23 kwekers die op de website van Slow Flowers 
staan (naast ateliers en bloemisten) variëren nogal 
in schaal en bedrijfsvoering: van gecertificeerde 
biologische kwekers die op de veiling aanvoeren 
tot natuurlijkvriendelijke pluktuinen die zich 
richten op de lokale markt. In tegenstelling tot veel 
‘gangbare’ kwekers die hun uiterste best doen om de 
aanvoerperiode van seizoensbloemen op te rekken, 
volgen de slowflowerkwekers het natuurlijke ritme 
van de seizoenen.

Revival van droogbloemen
Met de seizoenen mee werken betekent weinig 
bloemen in de winter, maar dan zijn er droogbloemen! 
De revival van droogbloemen werd al genoemd in 
Harvesting Elements, een van de stijltrends voor 2019 
van Bloemenbureau Holland. Inmiddels kun je er echt 
niet meer omheen. Bloemisten en stylisten verwerken 
steeds vaker droogbloemen in hun boeketten en 
andere creaties: van gedetailleerde collages tot 
extravagante florale wolken.

Kleine huis op de prairie
Droog én vers worden op creatieve wijze 
gecombineerd. Zo noemde trendwatcher Sandra 
Könings onlangs “de kleine-huis-op-de-prairie-
sfeer” als trend. Vertaald naar bruidswerk betekent 
dat: “Helemaal seventies met veel veldbloemen of 
zelfs een krans van verse, gedroogde en/of papieren 
bloemen in het haar.” Papieren bloemen? Jazeker, 
in alle vormen, maten en kleuren! De buitenfoto’s 
in deze rubriek zijn gemaakt bij Bijenbrood in 
Ravenswoud. ←

Wat hebben droogbloemen en de 
slowflower beweging met elkaar te 
maken? De seizoenen verbinden  
deze twee trends. Laat je inspireren! 
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Agenda 2019 Colofon

26 GROW UIT DE SIERTEELTSECTOR

Colofon GROW
GROW is het relatieblad van  
Royal FloraHolland voor klanten  
en kwekers. Lees het ook op  
www.royalfloraholland.com/grow.
Heeft u ideeën voor ons blad?  
Stuur de redactie een e-mail via 
GROW@royalfloraholland.com.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

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

Fotocredits
Trends: Bijenbrood en Bloemenbureau 
Holland.
Uit de sierteelt: Bloemenbureau Holland. 
Beeldschoon: Mooiwatbloemendoen.nl
Globetrotter Madeira: Talitha Nawijn.
Globetrotter Singapore: Gardens by  
the Bay.
Overige foto’s: Verbeeld Fotografie.

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.

De internationale campagnes van Bloemenbureau 
Holland (BBH) kunnen vanaf nu een nóg groter 
bereik realiseren. BBH heeft namelijk een online 
marketing portal ontwikkeld, waarmee een selectie 
van het campagnemateriaal beschikbaar wordt 
gemaakt in wel tien talen. 
 
Een grote uitbreiding ten opzichte van de focus op 
de huidige vier kernlanden. Een flinke klus, waar-
mee Bloemenbureau Holland gehoor geeft aan 
het verzoek van haar betalende (internationale) 
stakeholders. 

Zo werkt de marketing portal
De portal, marketingportal.flowercouncil.com, is 
een aantrekkelijke website. Gebruikers vinden er 
heel gemakkelijk duizenden bestanden in hoge 
resolutie, die ze kunnen downloaden en delen met 
hun doelgroepen. Het gaat om bestanden van 
geselecteerde BBH-campagnes, want niet alle 
campagnes zijn in alle landen relevant. Voor toegang 
tot de portal kunnen betalende stakeholders online 
een inlog aanvragen. Na goedkeuring van BBH 
kunnen zij dan met de marketing portal aan de slag. 
De bestanden zijn beschikbaar in tien talen: Deens, 
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, 
Russisch, Spaans en Zweeds. ←

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

Bloemencorso Westland 
Drie dagen lang trekt een bloemrijke 
botenparade door het Westland, 
Schipluiden, Delft, Den Haag en 
Vlaardingen. Kom ook kijken!
www.varendcorso.nl 
 
Flower Parade Rijnsburg
Op zaterdag rijden de wagens door 
bloemendorp Rijnsburg. Een dag  
later – 11 augustus – doet de stoet 
Noordwijk aan.  
www.rijnsburgscorso.nl

Plantarium Boskoop 
Plantarium is dé internationale  
Vakbeurs voor de Boomkwekerij. 
15 verschillende landen doen 
mee, en de bezoekers komen uit 
48 landen. Dit maakt Plantarium 
tot dé groothandelsmarkt van 
boomkwekerijproducten in Europa.  
www.plantarium.nl
 
Bloemencorso Eelde
Het Bloemencorso Eelde biedt tijdens  
het weekend van 31 augustus en  
1 september 2019 een totaalprogramma 
aan. Na maanden van noeste arbeid 
komen de rijdende kunstwerken de 
opbouwplaatsen uit en worden ze 
aan het publiek getoond. Samen met 
‘marching bands’ en de reclame-
karavaan vormen ze een bonte stoet  
die op zaterdag 31 augustus om 14:30 
gaat rijden op het corso-parcours.
www.bloemencorsoeelde.nl

FloriDAY-event
Meld je aan via floriday.io/event. 

3, 4 en 5 augustus

10 augustus 

21 tot 23 augustus 

31 augustus en  
1 september 

3 oktober  

Marketing portal 
Bloemenbureau Holland 
in wel tien talen

Uit de sierteeltsector

FloriDAY-event  
3 oktober 2019
Op donderdag 3 oktober wordt het allereerste 
FloriDAY-event georganiseerd. 

In een middag praten we je graag bij over de 
laatste ontwikkelingen binnen Floriday, nieuwe 
online (afzet)kansen en zal een inspirerende 
spreker je voorzien van nieuwe inzichten en 
ideeën. We sluiten af met een hapje en een 
drankje. 

Kom je ook? 
Meld je dan snel aan via floriday.io/event
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