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uiteindelijk werd de plant onderdeel van 
de kerstviering. Veel andere kersttradities 
hebben ook een heidense herkomst.

Mistletoe wordt traditiegetrouw in 
verband gebracht met vrede en liefde. 
Vikingen die elkaar in een bos onder  
de maretak ontmoetten, werden  
geacht tenminste één dag de wapens 
neer te leggen. Daaruit zou in  
Engeland de traditie zijn ontstaan  
dat je elkaar onder de mistletoe mag 
kussen. Maar of dat overal nog mag? 
Kijk maar eens op YouTube:  
https://bit.ly/364Q9Aa.

Internationalisering,  
geen modewoord meer 

De sierteeltsector wordt steeds internationaler. 
Nederland neemt allang niet meer alleen alle 
beslissingen. Wat betekent dat voor u? Waar 
liggen kansen? Waar bedreigingen? GROW  
dook in de materie, sprak mensen die hier 
dagelijks mee te maken hebben en vertelt u 
erover. Veel leesplezier! 
Verder wensen wij u heel fijne kerstdagen en  
een goede jaarwisseling. En voor 2020 een  
jaar dat u persoonlijk én zakelijk brengt wat  
u ervan hoopt.
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De 
internationale  
leden van de 
Ledenraad

Mistletoe ofwel maretak is vooral in 
Angelsaksische landen het kerstproduct 
bij uitstek. Het is een groenblijvende 
plant uit de sandelhoutfamilie en  
groeit als halfparasiet op bomen. 

Omdat het gewas symbool stond voor 
vruchtbaarheid gebruikten de Germaanse 
en Keltische druïdes de maretak al in hun 
godsdienstige tradities als middel tegen 
ziektes en onheil.  

Na de kerstening van Europa wilden de 
Christenen de mistletoe verbannen, maar 
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De visie van Steven

onze internationale Floriday-gebruikers is anders 
dan die van de overige gebruikers. Daar hebben we 
dan ook een speciale module voor ontwikkeld. We zijn 
nu al zeer actief in internationale handelsstromen. 
De omzet van internationale snijbloemenkwekers 
bedraagt 718 miljoen euro en die van plantenkwekers 
88 miljoen euro. Die kwekers willen we structureel  
aan ons binden. Daarnaast willen we groeien aan 
zowel de aanbod- als de vraagkant.”

Integrale propositie
“Ik heb de laatste tijd veel gesprekken gevoerd met 
internationale kwekers. Zowel onze eigen Trade Fair als 
de International Floriculture Trade Fair zijn daarvoor 
de juiste podia. Kwekers zijn vooral benieuwd wat 
de strategie voor hen betekent. Ze zijn op zoek naar 
goede internationale operationalisering. Want ook zij 
willen op tijd klaar zijn voor de nieuwe digitale wereld. 
Wij zullen daarom moeten nadenken over een integrale 
propositie door een combinatie van Flower Handling 
Services, Dock Services, Global Sourcing Services, 
Logistieke afwikkeling en Financial Services. Met het 
oog daarop vormen we een team dat met een voorstel 
voor een aanpak komt die onze internationale kwekers 
echt in één keer ontzorgt. Iedere internationale 
kweker die ik spreek vraagt om tempo en een goede 
afstemming met kopers. En dat kan dankzij Floriday.  

De marktplaats van Royal FloraHolland is wereld-
wijd toonaangevend. Ook onze strategie kent 
internationale ambities. GROW sprak hierover  
met Steven van Schilfgaarde. 

Integrale aanpak voor 
de internationale markt

De internationale strategie richt zich op het 
instandhouden en uitbreiden van internationale 
handelsstromen. Wat betekent dat in de praktijk?
“Onze internationale strategie staat niet los van de 
overall strategie die we hebben ontwikkeld. Floriday 
is daarin een cruciale bouwsteen, of eigenlijk het 
fundament waarop ons businessmodel gebaseerd 
is. Floriday maakt het mogelijk dat kwekers en 
kopers eind 2020 alle transacties op de marktplaats 
digitaal afhandelen. Floriday ontwikkelt zich heel 
goed en groeit in hoog tempo. Ook de internationale 
groei van Floriday verloopt naar wens. We hebben 
meer dan honderdtwintig internationale gebruikers, 
waarvan ruim veertig uit Kenia. De behoefte van 

 “ Floriday is het fundament 
waarop ons businessmodel 
gebaseerd is.”

Floriday zorgt ook voor de broodnodige verbetering 
van efficiency: een must om te overleven. Internationale 
kwekers zijn blij met onze dienst Leveren uit voorraad. 
We hebben nu al veel in huis dat we kunnen inzetten in 
het kader van onze internationale dienstverlening.”

Betalingszekerheid
“Om internationale stromen die niet via Nederland 
lopen op het platform te kunnen faciliteren, is 
het noodzakelijk dat we met Floriday nog beter 
inspelen op internationale voorwaarden en wensen.  
Levertijdensets, inkoopvoorwaarden, valuta- en 
transportinformatie voor luchtvracht en douane-
informatie zijn van belang bij internationale stromen. 
Die informatie is per land doorgaans heel verschillend. 
Wij zijn nu alleen in staat transacties af te rekenen die 
via het ‘Nederlandse systeem’ gaan; dat is nog wel een 
knelpunt. Het is daarom noodzakelijk om financiële 
diensten te ontwikkelen die het mogelijk maken de 
internationale transacties te faciliteren. Dit is een 
voorwaarde om succesvol te zijn. Betalingszekerheid is 
belangrijk bij de afhandeling van transacties. Evenals 
het kunnen factureren van de handelsstromen buiten 
Nederland en het incasseren in de verschillende 
landen. Ook op het gebied van logistiek kunnen we veel 
toegevoegde waarde leveren met onze dienstverlening 
rondom aanvoer, afhandeling en aflevering.”

Ranglijst
“Als Nederland verliezen we wereldwijd marktaandeel. 
Dit geldt ook voor Royal FloraHolland. In andere delen 
van de wereld groeit men harder dan wij dat doen.  
We hebben nu de mogelijkheden om het tij te keren  
en onze internationale positie uit te bouwen. Let wel, 
we staan er nog altijd goed voor. Als sierteeltsector 
staan we bijvoorbeeld wat betreft inkomsten uit de 
export van Nederlandse producten nog altijd derde 
op de ranglijst. Dat is beter dan alle andere sectoren 
in de land- en tuinbouw. Daar ben ik trots op!” ←



7GROWDE TOEKOMST 6 GROW DE TOEKOMST 

Hoe kijkt de 
Ledenraad  
aan tegen 
internationale 
kansen? De sierteeltsector internationaliseert. 

Royal FloraHolland ook. Dat blijkt 
onder meer uit de deels internationale 
samenstelling van de Ledenraad.

De Toekomst 

Avner Sheer

“Wij hebben samen uitdagingen in 
de internationale afzet. Als grootste, 
meest betrouwbare organisatie 
met het breedste bloemen- en 
plantenaanbod vertegenwoordigt 
Royal FloraHolland duizenden 
kwekers wereldwijd. Samen kunnen 
we onze internationaal leidende 
positie uitbouwen en met moderne 
afzetmethoden inspelen op de 
toenemende vraag in de directe, 
internationale afzet.”

“Internationale kwekers doen al aan 
directe afzet en ontwikkelen vaak 
eigen afzet via internet. Geen van die 
systemen is zo omvangrijk, divers en 
betrouwbaar als Royal FloraHolland. 
Met die voordelen kunnen we samen 
een aantrekkelijk, breed beschikbaar 
afzetplatform creëren.“

“Als lid van de Ledenraad breng 
ik ervaring in als kweker en 
manager. Ik wil mijn collega’s in 
de Ledenraad en vervolgens de 
directie en het managementteam 
mijn visie geven over de benodigde 
sectorveranderingen en 
-ontwikkelingen.”

Carlo Elia

“Kwekers, en dan vooral Europese 
kwekers, moeten begrijpen dat de 
tijden veranderen. Duurzaamheid  
is het belangrijkste issue dat we 
moeten oplossen. Bloemen en planten 
moeten duurzaam zijn. We mogen er 
niet op gokken dat ze een kunstmatig 
imago krijgen. En dat moeten we 
samen doen.”

“Royal FloraHolland moet digitale 
kansen pakken. Floriday moet ook 
bruikbaar zijn voor buitenlandse 
kwekers met producten die het 
Nederlandse aanbod aanvullen.
De coöperatie moet een veilinghuis 
blijven met diensten rondom 
transacties. Voor veel buitenlandse 
kwekers is de klok een reden om 
in Nederland af te zetten. Nergens 
anders vinden ze dat afzetapparaat.”

Aanvankelijk was ik tegen de 
Ledenraad. Maar ik zie dat leden 
daar zaken echt bespreekbaar 
krijgen, met een goede afspiegeling 
van het ledenbestand. Ook het 
minderheidsstandpunt krijgt ruimte. 
Daarmee wordt rekening gehouden.  
In de Ledenraad kan ik de belangen 
van Europese kwekers behartigen.
Persoonlijk geeft het lidmaatschap 
mij nieuwe ervaringen. Je bespreekt 
soms ingrijpende onderwerpen. Dat is 
lastig, maar je groeit er wel van.”

Hoe kunnen 
kwekers 
wereldwijd elkaars 
positie versterken 
binnen de 
marktplaats Royal 
FloraHolland?

Welke kansen ziet 
u voor kwekers 
wereldwijd en 
hoe kan Royal 
FloraHolland haar 
leden helpen die 
kansen optimaal 
te benutten?

Waarom bent u lid 
geworden van de 
Ledenraad?
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Frank Ammerlaan

“De kracht van Royal FloraHolland 
is dat je er op één platform een 
compleet aanbod bloemen en  
planten koopt. Dit moet zo blijven. 
Bloemen- en planteninkopers 
wereldwijd moeten eerst aan ons 
denken. Wij hebben alles te koop wat 
zij zoeken en kunnen exportbedrijven 
in de afhandeling ontzorgen. We 
versterken elkaars positie als iedereen 
dat verkoopkanaal benut en inkopers 
zeker kunnen weten dat elk via ons 
verhandeld product op elk gebied 
betrouwbaar is: kwaliteit, service, 
milieu, sociaal.”

“Dit lukt in de nabije toekomst alleen 
als we het e-platform snel verder 
ontwikkelen en toegankelijk maken. 
Op dat platform moeten kwekers 
zich kunnen blijven onderscheiden. 
Er is ook een nieuwe tool nodig om 
de prijsvorming te bepalen. De klok 
is voor een aantal producten minder 
relevant geworden, maar voor een 
goede prijsvorming blijft zo’n tool 
essentieel.”

“Als jongen bracht ik met mijn vader 
rozen naar de veiling en keken we naar 
de klok. Sindsdien zie ik de veiling als 
een indrukwekkend instituut waar veel 
gebeurt. Het belang van de coöperatie 
wordt vaak onderschat. Als kwekers 
hun eigen marketing en verkoop 
hadden moeten regelen, was de 
sector nooit zo groot geworden. Royal 
FloraHolland is ons verkoopplatform, 
moet dat blijven en moet dus mee  
in een snel veranderende wereld.  
Een interessant, complex proces 
waaraan ik graag een steentje 
bijdraag.”

Riya Shah

“Leden moeten de coöperatie trouw 
blijven en haar niet alleen benutten 
als dat hen past. Hoe aantrekkelijk 
directe afzet ook is, de klok is uniek  
in betrouwbaarheid en marktkennis.
We helpen elkaar door te 
communiceren, niet door de markt 
te overstromen met een product ter 
wille van het eigen marktaandeel. 
Bepaal op de tuin wat wel en niet 
de markt op kan voor een jaarrond 
stabiel inkomen. Strijd tussen klok en 
directe afzet brengt onbalans tussen 
vraag en aanbod en beïnvloedt de 
prijsvorming negatief.”

“Royal FloraHolland moet inspelen 
op nieuwe trends en markten. Snel 
en verstandig. Nieuwe markten 
betreden is mooi, maar alleen na 
goed onderzoek. Royal FloraHolland 
moet daarin investeren en zijn kennis 
delen met leden. Niet elke markt 
is haalbaar. Wel haalbaar zijn het 
herstel en de verdere digitalisering 
van de klok. Dat zou kwekers forse 
voordelen opleveren.”

“De Ledenraad is de professionele 
brug tussen lid en management, 
toegewijd aan veranderingen. Ik wil 
daar als Keniaanse kweker bij zijn 
omdat niet-Nederlandse producten 
een aanzienlijk aandeel hebben. 
Ik eer er ook mijn overleden man 
Bunty Shah mee, die ons bedrijf 
Bloomingdale Roses zo betrokken 
leidde. Ik kan er ons bedrijf nog 
internationaler mee maken en 
vergroot mijn kennis en kunde.  
Met ervaren collega’s discussieer  
ik over relevante sectorzaken en  
zo speel ik er een rol in.”

Kiki Fernandes

“Hoe meer waarde Royal FloraHolland 
toevoegt in de waardeketen, hoe 
beter dat is voor de sector. Dat is 
een kwestie van constant alert zijn 
op veranderingen. Mijn vader had 
ook een bedrijf in Kenia. Hij was 
destijds in staat er af en toe een paar 
weken tussenuit te gaan. Ik kan mij 
dat niet meer permitteren en Royal 
FloraHolland dus helemaal niet. 
De tijd dat Royal FloraHolland een 
olietanker kon zijn is voorbij. De leden 
moeten de verandering stimuleren  
en de Ledenraad kan daarbij sturen.”

“Het platform Floriday is het 
antwoord op ledenuitdagingen. Zeker. 
Transparant. Met gegarandeerde 
betaling bij afzet. De toegang tot  
de markt. Via de klok. Direct. Met of 
zonder waardetoevoeging.  
Met of zonder toegevoegde logistieke 
diensten. Maar altijd een plek waar de 
commercie begint. Dus een plek waar 
de kansen ontstaan.”

“Als Royal FloraHolland geen 
Ledenraad had ingesteld, was het 
een moeilijk verhaal geworden. 
Dus toen de raad er kwam, wilde ik 
helpen. Helpen om Royal FloraHolland 
relevant te houden. Nu staat er een 
orgaan waar we mee vooruit kunnen. 
In die zin zijn de 42 leden van nu 
sterker dan de 4.000 uit de tijd van  
de Algemene Ledenvergadering.” 

Toon van Kessel

“Kwekers kunnen elkaar helpen 
door Royal FloraHolland te laten 
groeien. Royal FloraHolland moet 
marktaandeel winnen. Dit vergt een 
open houding van kwekers.  
De komende jaren komt het belang 
van de marktplaats soms boven dat 
van kwekers. Beter meer concurrentie 
op een groeiende marktplaats, dan 
minder op een marktplaats die alleen 
maar krimpt. Alleen dan bouwen we 
een toekomstbestendige marktplaats 
met meerwaarde voor alle leden.”

“Door meer internationale kopers 
aan te sluiten op de nieuwe digitale 
marktplaats Floriday kunnen we de 
afzetmarkt sterk vergroten. Verder 
liggen er nog logistieke uitdagingen, 
maar dit kan alle leden zeker helpen.”

“Ik help graag onze coöperatie 
vooruit. In de internationale keten 
blijft de toegevoegde waarde 
van Royal FloraHolland aan de 
aanvoerkant (kwekers) en de 
marktkant (kopers) te beperkt.  
De grote kansen die hier liggen,  
help ik graag benutten.”

Hoe kunnen 
kwekers 
wereldwijd elkaars 
positie versterken 
binnen de 
marktplaats Royal 
FloraHolland?

Welke kansen ziet 
u voor kwekers 
wereldwijd en 
hoe kan Royal 
FloraHolland haar 
leden helpen die 
kansen optimaal 
te benutten?

Waarom bent u lid 
geworden van de 
Ledenraad?

De Toekomst 
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“In de sierteeltsector is inkopen net iets complexer 
dan alleen maar ja zeggen”, weet Sebastiaan. “Elk 
bedrijf heeft een eigen inkoopproces, maar dat past 
niet altijd bij specifieke verkoopkanalen. Dan volstaat 
alleen klokhandel ineens niet meer of krijg je vraag 
naar aanbod dat alleen in Italië of Spanje te koop is. 
Gevolg: meer directe, internationale handel. En die 
kent zijn eigen uitdagingen.”
 
Coöperatief denken
“Vanuit de kweker geredeneerd is GSS hartstikke 
coöperatief gedacht. Samenwerken maakt je sterker. 
Met GSS verbreedt Royal FloraHolland voor groepen 
leden de markt. Dat maakt hen minder afhankelijk 
van die ene koper, versterkt hun marktpositie, 
verbetert hun prijsvorming en zorgt ervoor dat 
hun investeringen beter renderen. Het doel is niet 
om aan te bieden wat volgende week goedkoop is. 
Sebastiaan: “En de transactie als zodanig is ook niet 
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Global Sourcing Services (GSS) maakt 
het voor kopers mogelijk om via Royal 
FloraHolland direct sierteeltproducten in 
te kopen zonder zelf lokaal leveranciers 
te hoeven zoeken. Het is een betaalde 
dienst van Royal FloraHolland. Manager 
Sebastiaan Hoogendoorn van GSS vertelt 
erover.

het ultieme doel. Wat wij proberen is om langdurige 
relaties te creëren tussen partijen en jaarrondlijnen. 
Het gaat om diensten die zorgen voor een geslaagde 
transactie met ledenproducten die anders niet 
zouden worden verhandeld.”

De cultuur begrijpen
In verschillende landen werken GSS-specialisten 
op uiteenlopende terreinen. Zij kennen de cultuur 
en spreken de taal, want overal in de wereld doen 
mensen anders zaken. In Kenia heb je met Kenianen, 
Indiërs, Britten en Nederlanders te maken. In Noord-

Italië gaat het net anders dan in Zuid-Italië. Ga er 
maar aan staan. Sebastiaan vertelt over de GSS-
diensten: “Vanuit de specifieke kopersvraag maken 
we inzichtelijk welke hoeveelheden aanbod daarvoor 
in welke periodes voorhanden zijn. Komt er een 
transactie, dan zorgt GSS ervoor dat wordt geleverd 
wat is gekocht. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld de 

inkoop van Keniaanse bloemen door een veiling 
in Tokio. Zij geven voor de komende periode een 
gespecificeerde totaalbestelling op. Wij faciliteren 
de totstandkoming van de transacties, doen de 
kwaliteitscontrole, en begeleiden de logistieke 
afhandeling op de luchthaven. Dus krijgen ze in 
Tokio de aantallen, kwaliteiten en verpakkingen  
die zij besteld hebben. Op de afgesproken tijd.”

Waardetoevoeging
“Wij kunnen ook grote handelsbedrijven helpen, 
met deelorderbegeleiding of kwaliteitscontroles, 
al kunnen zij best zelfstandig sourcen”, stelt 
Sebastiaan. “Voor kleinere en middelgrote 
bedrijven is zelfstandig leveranciers zoeken veel 
moeilijker. Niet vanwege de transactiegrootte. 
Maar rondom een transactie speelt zo veel en 
bestaan zoveel barrières en kosten, dat dit  
gewoon te duur wordt. Zo bezien doet GSS dus  
aan waardetoevoeging. En juist daarom kunnen  
we niet wachten om de dienstverlening van GSS 
aan te sluiten op Floriday.” ←

Sebastiaan: “Het gaat om 
diensten die zorgen voor 
een geslaagde transactie 
met ledenproducten die 
anders niet zouden worden 
verhandeld.”

Mag ik u van dienst zijn?

“GSS maakt ons bedrijf sterker”

Marketingmanager Irene Njeru van Winchester 
Farm Limited in Kenia is blij met de diensten 
van Global Sourcing Services (GSS). 

“We gebruiken vrijwel het hele pakket, 
sourcing, logistiek, kwaliteit, marktonderzoek 
en klantacquisitie. Door sourcing en acquisitie 
kunnen we meer verkopen op verschillende 
markten. Marktonderzoek leidt tot betere 
verkoop- en marketingbeslissingen. De 
kwaliteitscontroles stimuleren ons om de 
beste op de markt te zijn en versterken zo 
onze marktpositie. Verder creëren we samen 
met GSS aantrekkelijke verpakkings- en 
vervoertarieven, wat ons product extra 
concurrerend maakt. Wat ons betreft moet  
GSS vooral doorgaan op de ingeslagen weg. 
Hopelijk met nog meer afnemers, zodat onze 
relatie met GSS verder wordt versterkt.”

GSS maakt internationaal 
aanbod breder beschikbaar

Arjan van der Kleij (Horn Bloommasters) en 
Sebastiaan Hoogendoorn: "Wij proberen 
langdurige relaties te creëren."



Decorum, 
twintig jaar 
merkdenken
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Royal FloraHolland had Decorum Company 
voorgedragen voor de Tuinbouw Ondernemers -
- prijs 2020. “Mooi dat men ons die prijs waard 
vond”, zegt Raymond Hedges, directeur van 
Decorum. “Het was pas echt mooi geweest als we 
bij de genomineerden in de zaal hadden gezeten.  
Toch is zo’n voordracht een erkenning voor  
twintig jaar merkdenken en het sterker maken  
van onze leden. Decorum is het resultaat van  
hard werken door leden én medewerkers.  
Hen had ik die prijs gegund.” 

Decorum is twintig jaar geleden opgericht vanuit de 
overtuiging dat planten (bloemen kwamen er later 
bij) niet anoniem de keten in moeten, maar onder 
een merknaam. Sindsdien is aan dat merkdenken 
gewerkt. Raymond: “Nu staat er een Decorum-merk 
dat in elk opzicht kwaliteit belooft: goed, duurzaam, 
betrouwbaar geleverd en desgewenst retailklaar.”

Anthura won de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019 
en is nu genomineerd voor de titel International 
Grower of the Year. Decorum Company was vanuit 
Royal FloraHolland de kandidaat voor de Tuinbouw 
Ondernemersprijs 2020. Dit bedrijf haalde de 
finale helaas niet, maar werd wel geprezen door 
de jury om zijn visie en doorzettingsvermogen 
bij het neerzetten van een merk met kwalitatief 
hoogwaardige potplanten en snijbloemen.

GROW laat u kennismaken met Decorum Company 
en met Anthura. Wat zijn dat voor bedrijven?  
Wat betekent zo’n prijs voor hen? En waarom 
sponsort Royal FloraHolland deze prijzen?

Sponsorbeleid

Royal FloraHolland sponsort de Tuinbouw 
Ondernemersprijs en de verkiezing International 
Grower of the Year. “Dat past in ons algemene 
sponsorbeleid”, zegt Floris Olthof, die voor 
dit beleid verantwoordelijk is. “Wij sponsoren 
algemeen. Geen sponsoring van individuele 
personen, bedrijven of productgroepen.  
Wel steunen wij ketenbrede, sierteeltgerichte 
zaken die bijdragen aan het versterken van de 
marktpositie van Royal FloraHolland en haar 
leden. Daarom beperken wij onze sponsoring  
tot Kom in de Kas, de Tuinbouw Ondernemers-
prijs en de International Grower of the Year,  
plus enkele sierteeltevenementen zoals Flower 
Parade Rijnsburg, Varend Corso Westland, 
Aalsmeer Flower festival en Bloemencorso  
Eelde. We moeten tenslotte zorgvuldig met het 
geld van onze leden omgaan.” De Tuinbouw 
Ondernemersprijs geeft positieve ontwikkelingen 
in de tuinbouw aandacht en beloont onder-
nemers voor goed, innovatief en duurzaam 
ondernemerschap, stelt Floris. “En AIPH heeft 
met de International Grower of the Year 
vergelijkbare doelstellingen. Die doelstellingen 
passen perfect bij Royal FloraHolland.”

Internationaal
“Decorum is een marketingorganisatie en biedt 
verkoopondersteuning, ook in het buitenland”, 
benadrukt Raymond. “Internationalisering komt terug 
in ons beleid. Decorum heeft Duitsland, Rusland en 
Italië als focuslanden. Daarop richten we ons team in, 
met onder meer een Italiaanse accountmanager en 
een Duitsland-specialist. Een van de verkopers van 
onze leden spreekt inmiddels behoorlijk Russisch. 
Teams van medewerkers, kwekers en verkopers 
van kwekers ondersteunen onze activiteiten daar 
en de mensen ter plekke. Via online marketeers en 
communicatiespecialisten leveren wij content aan  
voor social media, gericht op lokale doelgroepen.”
“Bij deze doelgroepen”, vervolgt Raymond, “moet 
Decorum nummer één zijn. Zij moeten weten dat 
onze digitale en logistieke randvoorwaarden goed 
zijn ingevuld. Dat er niet alleen een mooie webshop is, 
maar ook dat ze de zekerheid hebben dat bestellingen 
op de afgesproken tijd worden geleverd.”

Ambities
De ambities van Decorum reiken verder. Raymond: 
“Ons merk is sterk. Jaarlijks groeit onze afzet. De 
vraag groeit. Er komen klanten bij. Maar we zijn 
voor consumenten op schapniveau niet altijd zo 
goed zichtbaar als we zouden willen. Eindklanten 
gebruiken onze concepten soms anders dan wij 
bedoelden. Zodat er plotseling mindere handel 
tussen onze producten staat. Om daarop meer grip 
te krijgen, denken we graag mee met eindklanten 
en klanten. De driehoek kweker/exporteur/
eindklant (retailer/bloemist) wordt sterker door 
samenwerking, want dat biedt elk van de drie meer 
handel en meer marge.”  →

“ Nu staat er een Decorum-
merk dat in elk opzicht 
kwaliteit belooft.”

Ambitie

De samenwerking binnen Decorum zorgt 
voor een breed assortiment.

Raymond Hedges: “De driehoek kweker/exporteur/
eindklant wordt sterker door samenwerking.”
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Ambitie

“Het winnen van de Tuinbouw Ondernemersprijs 
leefde sterk intern maar zeker ook extern”, vertelt 
Marco van Herk, samen met Iwan en Mark van der 
Knaap directeur van Anthura. “Er was trots en – 
leuke bijkomstigheid – zo ongeveer dagelijks taart. 
Dat de Tuinbouw Ondernemersprijs ons nomineert 
als International Grower of the Year geeft hopelijk 
extra internationaal aanzien, ook voor onze 
buitenlandse locaties en relaties.”

Anthura, lid van Royal FloraHolland en veredelaar 
van anthurium en phalaenopsis, onderneemt in 
Bleiswijk, Duitsland, Noord-Macedonië en China. 
Een gesprek over Anthura en internationalisering.

Internationaal
“Midden jaren negentig namen we een Duitse 
veredelaar/vermeerderaar van anthurium en 
orchidee over, met wie we al samenwerkten”, 
vertelt Marco. “Aanvankelijk bleef de phalaenopsis-
veredeling in Duitsland en de anthuriumveredeling 

in Bleiswijk. Gezien de overeenkomsten tussen beide 
producten veredelen we nu alleen nog in Nederland. 
In Duitsland kweken we jonge phalaenopsisplanten.”
Daarnaast zette Anthura een bedrijf op in Noord-
Macedonië; een opvallende keus. “We zochten een 
locatie om onze hoofdmarkten ook over land te 
bereiken. In Noord-Macedonië is arbeidscapaciteit 
beschikbaar, inclusief hoger opgeleiden.
Medewerkers hebben een behoorlijk westerse 
mentaliteit, dat werkt prima.” In het bestaande 
bedrijf in China begon Anthura een laboratium  
om de (arbeidsintensieve) weefselkweekactiviteiten 
efficiënter te maken. Marco: “In China verkopen 
we al sinds midden jaren negentig. Vanwege de 
overlast van Chinese kopieerders en grote kansen in 
China vestigden we ons in Kunming. Het vertrouwen 
is er dat China de internationale regels rondom 
kwekersrecht niet alleen respecteert, maar ook 
gaat handhaven. En China blijft een interessante 
productie- en verkooplocatie. Het klimaat is goed. 
De infrastructuur wordt steeds beter. Chinezen 
werken hard. Vooral vrouwelijke medewerkers  

doen veel precisiewerk in ons laboratorium.”
De overheid is invloedrijk, maar voorspelbaar, 
stelt Marco. “Het geldende vijfjarenplan is in druk 
verkrijgbaar. Dus je weet wat eraan gaat komen.”

Samen met Royal FloraHolland
Gezien de kansen op groeimarkten als China 
bepleit Marco meer inbreng van Royal FloraHolland 
in de marktontwikkeling. “Straks brengt een 
treinverbinding tussen Rotterdam en Chengdu 
producten in acht dagen naar China. Jaarlijks 
komen er vijftig miljoen koopkrachtige bloemen-  
en plantenkopers bij, een enorme en zich razend-
snel ontwikkelende markt. De coöperatie moet 
daar voorwaardenscheppend werken. Logistiek en 
fytosanitair, zoals al gebeurt, en in marktonderzoek. 
Leden moeten weten wat consumenten op middel-
lange en lange termijn vragen. Het daarvoor in 
Europa bestaande instrumentarium heeft China 
nog lang niet. Met marktinformatie kunnen telers  
op ontwikkelingen inspelen. Maar individueel lukt 
dat niet.”

Marco vervolgt: “Er is veel koudwatervrees voor 
samenwerking die het prijspeil echt omhoog  
brengt. Zonde. Sector en coöperatie moeten niet  
op voorhand bang zijn voor de Autoriteit Consument 
& Markt. Men moet juist de handen ineenslaan om 
samen met de overheid te zorgen voor een mooi  
en duurzaam product in de schappen, waarbij telers 
krijgen wat ze verdienen.” ←

Anthura, 
internationaal  
maar  
Nederlands “ Leden moeten weten wat 

consumenten op middellange  
en lange termijn vragen.”

Marco van Herk: “In China moet de coöperatie 
voorwaardenscheppend werken.” 
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Marginpar, lid van Royal FloraHolland, 
teelt circa honderd variëteiten 
zomerbloemen op locaties in Kenia, 
Ethiopië, Tanzania en Zimbabwe. Unieke 
zomerbloemen van de beste kwaliteit. 
“Producten waarmee de bloemist zich 
onderscheidt”, zegt Michiel. “Geteeld op 
de optimale locatie voor dat product 
wat betreft klimaat, hoogte, enzovoorts. 
Kwalitatief hoogstaand, maar wel in 
aantallen.”

Marginpar was en is sterk klokgericht. 
Michiel: “Op de klok vinden we 
honderden kopers en bouwen we aan 
markten voor onze producten en aan 
een merkbeleving tot aan de bloemist. 
Maar de vraag naar directe transacties groeit ook. 
Nederlandse exporteurs hebben forse logistieke 
uitdagingen. Directe transacties bieden daarbij 
zekerheden. En zelf willen we dichter op de markt 
opereren.”

Marginpar werd in China actief toen Royal FloraHolland 
daar een infrastructuur opzette om import vanuit 
Afrika te stimuleren. In het kader van een proefproject 
werd Marginpar gevraagd daarvoor producten te 
leveren. Uiteindelijk heeft Royal FloraHolland dat in  
een servicepakket gegoten, waarvoor Marginpar  
nu betaalt (bovenop de reguliere ledenprovisie).
Marginpar doet in China direct zaken met lokale 
groothandelaren. Wekelijks komt het beschikbare 
aanbod op Floriday International. Chinese klanten 
bestellen daaruit. Vervolgens maken de kwekerijen 

FloriWorld is gebouw én toeristische attractie
Bloemenbureau Holland zal zich in FloriWorld 
vestigen. Bedrijven, ook sectorbedrijven, kunnen er 
events organiseren. Sander Beekwilder – al jaren 
bij het project betrokken – leidt sinds kort het 
vastgoeddeel. Zijn taak is om het gebouw met de 
attractie in mei 2020 binnen budget opgeleverd 
te krijgen en het daarna te exploiteren. Rick Pesik 
(Royal FloraHolland) treedt per 1 januari 2020 in 
dienst bij Dutch Experience Group (DEX). Hij wordt als 
general manager verantwoordelijk voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering van de nieuwe thema-attractie.

FloriWorld heeft drie aandeelhouders
Royal FloraHolland, Bloemenbureau Holland en 
DEX zijn de aandeelhouders van FloriWorld. Bert 
Kranendonk, die belevingsconcepten ontwikkelt, is 
de man achter DEX. Grote en kleinere sectorpartijen 
dragen financieel ook bij. Dat voor minder dan de helft 
van de investering bankfinanciering nodig is, tekent 
het vertrouwen in de stevigheid van het businessplan. 
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Globetrotter

Iedereen in de sierteeltwereld ziet de potentie van  
China. Slechts weinigen krijgen er handel van betekenis 
van de grond. Marginpar lukt dat wel en wordt daarbij 
geholpen door Royal FloraHolland. Hoe? Michiel van 
Paassen, verantwoordelijk voor sales en marketing, 
vertelt.

van Marginpar die orders klaar en gaan ze naar 
China. “Wij bepalen de verkoopprijs”, legt Michiel uit. 
“In ons pakket zitten variëteiten en kwaliteiten die 
de Chinezen graag willen hebben. Handel voor de 
bovenlaag van de bevolking. Hoe zwaarder de bloem, 
hoe groter de vraag. Doordat onze keten relatief kort 
is, kunnen wij de prijzen redelijk houden en werken 
we aan onze naamsbekendheid en aan substantiële 
groei.”

“Marginpar wordt via Royal FloraHolland bijgestaan 
door een ‘native speaker’. Michiel: “Dat levert ons 
veel feedback uit de markt op.”Verder gaat het om 
diensten op logistiek, financieel en douanetechnisch 
gebied. Royal FloraHolland incasseert betalingen 
voor ons bij onze klant, net zoals dat bij Nederlandse 
klokhandel gebeurt.”

Marginpar wil meer en meer telen op basis van 
marktbehoefte en gebruikt daarvoor de beschikbare 
data. Michiel: “Binnen ons pakket kunnen we sturen 
en zijn we in staat om vast te houden aan onze eigen 
kwaliteitsstandaarden. Dan word je vanzelf uniek.  
Ook in China.” ←

Sander: “Er is uitvoerig onderzocht welk type toerist 
deze regio bezoekt en waaraan behoefte is. Het toerisme 
in Metropool Regio Amsterdam groeit weliswaar, maar 
wij verhogen onze bezoekersprognoses niet. Ook bij 
tegenvallers blijft het plan overeind.”

FloriWorld mikt jaarlijks op 350.000 bezoekers
“Voor de bezoekers creëren we een persoonlijke 
ervaring met bijzondere digitale technieken en echte 
bloemen en planten”, vervolgt Sander. “Je ervaart hun 
rol in jouw leven, ongeacht je herkomst.” Rick benoemt 
het sectorbelang. “De ontmoeting met bezoekers 
in FloriWorld geeft meer inzicht in internationale 
smaakvoorkeuren en stimuleert een nog vraaggerichtere 

productie, wat dus tot minder verspilling leidt, en tot 
meer verduurzaming.” “Bovendien”, vervolgt hij, “is er 
behoefte aan spreiding van toerisme, en dus is er ruimte 
voor FloriWorld. Keukenhof is maar acht weken per jaar 
open. De Floriade is er maar eens per tien jaar. In 2018 
bezochten ruim 19 miljoen toeristen Nederland. Die zijn 
doorgaans nauwelijks bekend met onze producten. 
FloriWorld toont wat die producten voor hen kunnen 
betekenen en draagt eraan bij dat over dertig jaar nog 
steeds bloemen en planten worden verkocht.” ←

Hoe zwaarder 
de bloemen, hoe 
groter de vraag

Rick Pesik en 
Sander Beekwilder: 
“De ontmoeting 
met bezoekers in 
FloriWorld geeft 
meer inzicht in 
internationale 
smaakvoorkeuren.”

FloriWorld: vernieuwende 
toeristische attractie 
rond bloemen en planten 

Naast het parkeerdak van Royal FloraHolland 
Aalsmeer en Waterdrinker verrijst een bollenveld  
in beton en staal: het nieuwe FloriWorld-gebouw. 
Straks krijgen toeristen daar een bijzondere  
ervaring met bloemen en planten.

“ Als je vasthoudt aan je eigen 
kwaliteitsstandaarden word je 
vanzelf uniek.”

“ Floriworld draagt eraan bij dat over 
dertig jaar nog steeds bloemen en 
planten worden verkocht.”
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De wereldwijde groei van de stedelijke midden-
klasse zorgt voor sterke veranderingen in de 
sierteeltsector. Grote groepen mensen verwerven 
welstand, ontwikkelen nieuwe consumptiepatronen 
en kopen meer bloemen, planten en bomen, voor in 
huis of in de tuin of als versiering bij evenementen. 
Groen maakt de leefomgeving gezonder, heeft 
sociaal gezien een positieve uitwerking en is goed 
voor gezondheid en welbevinden van mensen. Onder 
meer daarom willen ze meer groen om zich heen. 
Het schip met geld kan dus de komende jaren bij 
kwekers en handelaren binnenvaren. Of toch niet?

Gebrek en overvloed
Verschillende ontwikkelingen temperen de goede 
vooruitzichten. Aan sommige daarvan kan 
geen individuele kweker of handelaar iets doen. 
Watergebrek of -overschot, of temperatuurstijging. 
Aan andere zaken kunnen ondernemers wel 
iets doen. De infrastructuur bijvoorbeeld, weg-, 
lucht- of zeetransport, een gesloten koelketen, de 
beschikbaarheid (en de wettelijke regels omtrent 
het gebruik) van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen. Hoe functioneert de arbeidsmarkt in 
een bepaalde productieregio? Hoe is de afzetmarkt 
georganiseerd? Hoe steekt het overheidsbeleid 
in elkaar? Welk belang hechten overheden aan 
de sierteeltsector? Het verschilt per regio en 
per land. Al die elementen plus het individuele 
ondernemerschap van telers en handelaren 
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bepalen de groeiverwachtingen. Het AIPH-rapport 
Production and markets, The future of ornamentals 
geeft die groeiverwachtingen voor omvangrijke, 
zelfvoorzienende markten als China en de VS. 
Maar ook voor exporttijgers als Kenia, Ecuador 
en Colombia (het rapport beschrijft Ethiopië niet, 
maar dat land hoort daar natuurlijk ook bij). En zich 
ontwikkelende landen zoals de Filipijnen, Indonesië, 
Maleisië, Vietnam, Thailand, Brazilië en Mexico.
De internationale insteek is de kracht van het 
rapport. Van daaruit beschrijft het ontwikkelingen  
in belangrijke productieregio’s. De verzamelde 
data zijn door ‘expert committees’ bezien en 
geïnterpreteerd en het rapport wordt actueel 
gehouden. Als ondernemer kunt u het benutten 
voor het toetsen en onderhouden van uw 
bedrijfsstrategie.

Lees het hele (Engelstalige) AIPH-rapport via 
https://bit.ly/349hq2y.

Het 
veranderende 
speelveld van 
de sierteelt-
sector

Hoe houd je 
het zonnig?
Licht bewolkt. Zo kunnen we het elders op deze 
pagina samengevatte AIPH-rapport nog korter 
omschrijven. De vraag is: hoe houd je het zonnig? 
Daarover spraken we met Steven van Schilfgaarde 
(CEO) en AIPH-voorzitter Bernard Oosterom, zoals 
bekend jarenlang bestuurlijk actief binnen de 
coöperatie.

“Het stuk heeft een optimistische toon”, zegt 
Bernard. “De analyse bevat elementen die al 
eerder zijn vastgesteld. Waar het nu om gaat, is het 
vertrouwen hebben om met die kansen aan de slag 
te gaan. Organisaties als AIPH en Royal FloraHolland 
kunnen daaraan bijdragen door richting te geven 
aan ontwikkelingen op basis van deze data.”

Steven pakt die handschoen direct op. “Vanaf begin 
2022 willen wij alleen nog gecertificeerde bloemen 
en planten voor onze klokken. Daarmee kunnen we 
de consumentenbeleving van bloemen en planten 
een ‘boost’ geven. Want je garandeert iets, een 
verantwoord product dat verantwoord geteeld 
is. De in ons Klantenplatform vertegenwoordigde 
handelsbedrijven geven aan dat ze zich hieraan 
willen committeren. We hebben bovendien duur-
zaam heidsconvenanten ondertekend, zoals het 
Plastic Pact. Met de gegevens die we via Floriday 
met het product meegeven, kunnen we waarborgen 
wat we claimen. Kwekers kunnen op het Floriday-   →

Onlangs publiceerde AIPH, de internationale 
belangenorganisatie van sierteeltproducenten, 
een belangwekkend rapport. Het beschrijft 
het wereldwijd veranderende speelveld van de 
sierteeltsector. Wij vatten de inhoud ervan samen 
en spraken erover met AIPH-voorzitter Bernard 
Oosterom (oud-voorzitter raad van commissarissen 
Royal FloraHolland), Steven van Schilfgaarde  
(CEO Royal FloraHolland) en VGB-directeur  
Matthijs Mesken.
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platform bovendien hun concepten vermarkten aan 
de exporteurs. En via Blueroots komt er informatie 
van koper naar kweker, waar de laatste zijn voordeel 
mee kan doen. Meer consumentenbeleving en meer 
consumenteninformatie, dat kan ons weer op het 
groeipad brengen. Daarin is een rol weggelegd voor 
Bloemenbureau Holland en de handelsbedrijven.”

“Maar er is meer”, vult Bernard aan. “Steven 
beschrijft hier het fundament, een set technische 
elementen die ons gaan helpen. Om marktkansen 
echt te benutten, moet ons product met meer 

waarde worden geladen. We moeten bewijzen wat 
bloemen en planten met mensen doen. Dat gaat 
verder dan de potmaat en het aantal bloeibare 
knoppen. Daarop hebben ondernemers tot nu toe te 
weinig ingespeeld. Maar mensen hebben een latente 
behoefte om in een groene omgeving te leven. Het 
nut van groen in de leefomgeving wordt steeds 
duidelijker. Er zijn kansen te pakken in het toepassen 
van groen binnen de infrastructuur, maar pakken we 
die kansen? We kennen de luchtzuiverende werking 
van bepaalde planten en Air So Pure heeft daarin 
pionierswerk verricht. Maar het kan beter.”

“Ik onderschrijf Bernards punt”, zegt Steven. 
“Mensen zien dat groene producten overal positief 
uitwerken op hun gezondheid en welbevinden. Op de 
werkplek, in het ziekenhuis. Bloemenbureau Holland 
pakt dat deels al op door de samenstelling van hun 
jaarkalender en met andere activiteiten. Bloemen en 
planten zijn geweldige producten die in elke cultuur 
een waarde vertegenwoordigen, verbonden zijn met 
emoties. Alleen vult zo ongeveer elke cultuur die 
waarde en die emoties anders in.”
“In Nederland zijn we sterk in efficiency, techniek, 
veredeling, kortom: in kwantificeerbare zaken.  

De uitdaging voor ons ondernemerschap ligt in de 
marketing, het benutten van teelttechniek bij het 
invullen van consumentenwensen, het waarborgen 
van kwaliteit, et cetera.”
“Ik onderschrijf ook de stelling dat toekomstige groei 
vooral in Azië ligt”, vervolgt Steven. “Nu al woont 
daar 52% van de wereldbevolking. De bevolking 
groeit er snel en de welvaart groeit mee. Dat biedt 
afzetpotentie voor productiegebieden in Oost-Afrika 
en Latijns Amerika. Maar ook voor Europa, dankzij 
onze efficiency en onze innovatiedrang.”
“Royal FloraHolland wil daarbij ondersteunend 
zijn. Het gaat ons om dealmaking, Floriday als 
platform voor een zo groot mogelijk deel van het 
wereldaanbod en als plek waar mensen transacties 
en diensten rondom transacties organiseren. 
Eind volgend jaar moet ons volledige aanbod via 
Floriday verlopen. Dan hebben we al een mooi stuk 
wereldaanbod te pakken. Royal FloraHolland biedt 
haar leden bovendien betalingszekerheid. En kan 
helpen bij de logistieke optimalisatie van transacties. 
Zodat een goed product goed bij de klant aankomt. 
Daarom wordt Floriday alleen maar belangrijker.”
Bernard noemt een ander punt. “Veel buitenlandse 
collega’s zien Nederland als gidsland, maar 

Bernard: “Soms gebeurt elders  
in twintig jaar waar wij een eeuw 
over hebben gedaan.”

Matthijs: “Nederlandse 
handelsbedrijven hebben 
toegang tot het breedste 
aanbod ter wereld.”

Nederland moet blijven letten op wat er buiten 
de landsgrenzen gebeurt. Soms gebeurt elders in 
twintig jaar waar wij een eeuw over hebben gedaan. 
Dat is ook een kans voor Nederlandse ondernemers. 
Exporteren is voor ons nu niets anders dan 
producten over de grens brengen. Maar als je naast 
dat product ook advies te bieden hebt, bijvoorbeeld 
over afzetmethodes, consumentengedrag en noem 
maar op, dan wordt je positie op de wereldmarkt 
alleen maar sterker.” ←

Steven: “Vanaf begin 2022 alleen  
nog gecertificeerde bloemen en 
planten voor onze klokken.” Vooral kansen

VGB-directeur Matthijs Mesken ziet in 
het AIPH-rapport vooral kansen. “Nieuwe 
teeltgebieden elders bedreigen ons niet.  
Ik zie kansen op nieuwe, verre markten.  
In China en elders zijn nu al bloemen en 
planten te koop. Natuurlijk kan Kenia direct 
zaken doen met China. Maar is daar het 
complete aanbod? Uiteindelijk vraagt de 
welvarender wordende stadsbewoner een 
breder aanbod dan wat daar nu voorhanden 
is. Dat biedt Nederlandse handelsbedrijven 
kansen. Want die hebben toegang tot het 
breedste aanbod ter wereld, weten van 
duurzaamheid, logistiek en concepten en 
kunnen omgaan met fytosanitaire barrières. 
Met die kwaliteiten verover je nieuwe markten. 
Zeker als je durft te investeren. Op dat punt 
kan er nog wel een tandje bij. De grote groei 
in West-Europa lijkt af te nemen. De groei in 
Oost-Europa zal niet eindeloos voortduren.  
Ik krijg steeds vaker vragen over verder 
gelegen markten en daar ben ik blij om.”
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Insights

In de sierteeltsector zijn 
voeding, water en zon essentiële 
ingrediënten om bloemen en 
planten te laten floreren. Noten, 
fasering en bladmuziek voeren de 
boventoon in de muziekwereld. 
Het honderdkoppige Rotterdams 
Philharmonisch Orkest kent 
minstens vijftien verschillende 
nationaliteiten en culturen. Hoe 
zorgt het orkest ervoor dat het 
toch één, op elkaar afgestemd, 
geluid naar buiten brengt? Aan 
de vooravond van een nieuwe 
concertreeks spreekt GROW 
orkestinspecteur – en tevens 
altviolist – Monique van Zelst.

Monique van Zelst: 

“Alleen de tóp  
van de top is  
goed genoeg  
voor het orkest”

Concertgebouw de Doelen is de 
thuisbasis van het internationaal 
georiënteerde orkest. “Naast 
de optredens in Rotterdam, 
trad het orkest dit jaar ook op 
in Azië. Tijdens de volgende 
intercontinentale tournee is 
Amerika aan de beurt. Ook 
dichter bij huis treden we 
regelmatig op in onder andere 
Duitsland, Spanje, Italië, België  
en Frankrijk”, vertelt Monique.

Europese óf wereldwijde selectie
De werving van nieuwe 
muzikanten kent een grondig 
selectieproces: de lat ligt 
hoog. “Het is heel bijzonder 
als er iemand uit Nederland 
aangenomen wordt. Want  
85% van alle sollicitanten is 
afkomstig uit het buitenland”,  
weet Monique te vertellen.  
“In principe kan iedereen in 
de EU zich aanmelden voor 

een auditie bij het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Als we 
tijdens een proefspel niemand 
vinden, schrijven we de vacature 
opnieuw uit en gaan we over tot 
wereldwijde werving. Alleen de tóp 
van de top is goed genoeg voor 
het orkest!”

Muzikanten uit alle windstreken
De orkestleden hebben veel 
verschillende nationaliteiten. 
“Duits, Frans, Portugees, Italiaans, 
Fins, Frans, Taiwanees, Engels, 
Amerikaans, Russisch, en natuur-
lijk Nederlands. Ook de dirigenten 
komen vaak uit het buitenland en 
zetten ons direct internationaal 

op de kaart. De repetities op 
het podium zijn in 99 van de 100 
gevallen in het Engels, want het 
is vanzelf sprekend dat je díe 
taal spreekt. En nieuwe musici 
bieden we uiteraard een cursus 
Nederlands aan.”

Universele noten en bladmuziek
Muziek is emotie, gevoel en 
beleving. “Door middel van 
symfonische muziek willen wij 
mensen raken, verbinden en 
inspireren. Staat er bladmuziek 
op de lessenaar? Dan spreek je 
dezelfde taal. Het notenschrift 
is wereldwijd hetzelfde. 
Buiten het podium zijn er wél 

cultuurverschillen. Zo zijn wij  
in Nederland vrij direct in het 
geven van feedback. In Azië  
is men veel gereserveerder,  
en laat men niet het achterste van 
de tong zien. Op tournee  
kom je in verschillende zalen:  
in Azië en Duitsland begint men 
bijvoorbeeld graag stipt op tijd. 
De organisatie aldaar vindt het 
prettig als we als orkest collectief 
het podium betreden. Hier starten 
we weleens later omdat er nog 
mensen in de foyer staan. Dan 
druppelen de musici individueel 
het podium op om nog wat in te 
spelen voor aanvang van een 
concert.” ←

Rotterdams orkest  
van wereldse allure

Luistert en geniet u mee? 

Zelf luisteren naar het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest? U krijgt 
20% korting* op de concerten: 
Weihnachtsoratorium (19, 20 of 22 
dec.), Zwanenmeer (28 of 29 dec.) of 
het Nieuwjaarsconcert (9 of 12 jan.). 
Als u gebruik wilt maken van  
deze aanbieding, ga dan naar 
www.rpho.nl en kies een van de 
concerten. Klik op ‘Stoelen kiezen’, 
voer actiecode GROW in en klik  
op Activeer. Geef het aantal tickets 
(max. 4) in bij Uw prijs: Actie GROW 
-20% en rond uw bestelling af. Of bel 
het Bespreekbureau op 010-2171707. 
*korting is geldig op alle rangen, 
m.u.v. het Jongerentarief. Wilt u 
meer weten over dit orkest? Bekijk 
www.rotterdamsphilharmonisch.nl.

Monique: “Staat er bladmuziek 
op de lessenaar? Dan spreek je 
dezelfde taal.” 
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Internationale 
fusie geeft  
Ansu alleenrecht 
Vanda-orchidee 
in Europa

Kruisbestuiving
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In het Westlandse Wateringen valt de regen 
met bakken uit de lucht. Vergelijkbaar met 
een gemiddeld ‘buitje’ tijdens het Aziatische 
regenseizoen. Toepasselijk, aangezien Steef 
van Adrichem (commercieel directeur) en 
Ed Helderman (operationeel directeur) van 
Ansu vertellen over de fusie met de Thaise 
veredelaar van Vanda-orchideeën Tamlong 
Suphachadiwong.

Steef: “Wij werken al 25 jaar samen met 
Suphachadiwong Orchids. In de zomer van 2018 
gaf Tamlong aan dat Suphachadiwong onderdeel 
wilde worden van ons bedrijf. Vanda is niet alleen 
een levenswerk van ons, maar óók van Tamlong. 
Planten veredelen, vermeerderen, selecteren:  
dat ís zijn leven.” “We waren al verbonden, maar 
sinds de hello-goodbye party in april 2019 zijn we 
één”, vult Ed aan. “Het was toen bye bye Anco en 
hello Ansu!” De naam Ansu is een combinatie van 
Anco en Suphachadiwong.

Alleenrecht in Europa
Steef: “De fusie met Suphachadiwong geeft 
ons een unieke positie. Wij hebben binnen 
de Europese markt het alleenrecht op al hun 
Vanda-rassen. Deze veredelaar maakt geniale 
producten.” Ed: “Alle nieuwe soorten komen 
wekelijks naar ons bedrijf, dat is een fantastisch 
uitgangspunt voor de fusie.  

Hollands direct versus…  
Aziatisch gereserveerd

Tamlong Suphachadiwong: Thaise veredelaar 
van Vanda-orchideeën.
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Kruisbestuiving

Meer weten? Bekijk de website 
www.ansu.eu

We testen ze uitgebreid op houdbaarheid en 
kwaliteit. Hier bloeien de planten anders dan in 
Thailand. Samen halen we zo het maximale uit  
de markt en delen we de winst.”

Eerlijkheid en vertrouwen
Steef: “Er zijn zeer grote cultuurverschillen. In Azië 
is vertrouwen krijgen een héél proces: dat duurt 
lang. Wij zijn gewend te dammen, terwijl zij schaken. 
Maar, heb je eenmaal het vertrouwen? Dan heeft 
het véél meer waarde. Je wordt een soort familie.” 

Ed: “In het begin kun je de Hollandse directheid 
niet laten zien. In Azië is men toch een stuk 
gereserveerder. Als je eenmaal vertrouwen in elkaar 
hebt, en eerlijkheid de basis is? Dan gaat de rest 
vanzelf. Er is lef voor nodig om zo’n internationale 
fusie aan te gaan; ik vond het spannend. Maar het  
is fantastisch: een echte win-winsituatie.”

Van Parijs tot Macou
Steef: “Moet het ‘over the top’ zijn? Dan komen ze 
hier. Vanda is in de bloemenwereld een van de meest 

Steef en Ed: “Als je 
eenmaal vertrouwen in 
elkaar hebt, en eerlijkheid 
de basis is? Dan gaat de 
rest vanzelf.”

Tamlong: “Het is voor beide 
partijen de grootste uitdaging  
om een wereldmerk in bloemen en 
planten op te zetten: Ansu Vanda 
en Ansu Plantae. Dit kun je nooit 
alleen, dit moet je samen doen.”

luxe bloemen. Het chique Hotel Georges V in Parijs  
is onze grootste klant. Zij gebruiken onze bloemen 
en planten als statussymbool.” Ed: “Wij hebben  
geen standaardklanten of standaardbestellingen. 
Onze producten gaan bijvoorbeeld naar Los 
Angeles, Sint Petersburg en Macou. Een aardig 
stukje van de wereld.” ←

Steef van Adrichem en Ed Helderman van Ansu.
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Veiling 
Rhein-
Maas
Internationale  
afzet voor 
leden van Royal 
FloraHolland

Uit de sierteeltsector

“Van onze omzet blijft circa 75% binnen een 
straal van 150 kilometer. Daar wonen 30 miljoen 
Duitse en Nederlandse consumenten, waaronder 
veel bloemen- en plantenliefhebbers. Als daar 
geen kansen liggen voor onze aanvoerders…” 
Hiermee verduidelijkt directeur Cees Hoekstra 
de aantrekkelijkheid van Veiling Rhein-Maas. 

“Een groot deel van onze aanvoer komt 
uit de Euregio, Zuidoost-Nederland en 
het aangrenzende Niederrheingebied in 
Duitsland”, vervolgt Cees. “De Niederrhein is 
een tuinplantengebied bij uitstek. Snijbloemen 
en kamerplanten komen echter vooral uit 
Nederland. Ruim elfhonderd leden/aanvoerders 
van Royal FloraHolland kennen de weg 
naar Straelen-Herongen en zijn daarbij 
verantwoordelijk voor 60% van onze omzet. 
Op de tribune koopt een gemêleerd publiek 
van Duitse en Nederlandse groothandelaren, 
tuincentra en bloemist-winkeliers; dagelijks  
zo’n vierhonderd mensen.” 

De KOA-aansluitingen van Veiling Rhein-Maas 
staan in heel Duitsland en zelfs daarbuiten, 
vertelt Cees. “Ontwikkelingen binnen de 
Nederlandse afzet, zoals een afname van de 
Klokverkoop, zie je bij ons enigszins vertraagd 
ook. Onze afmijnzaal met acht klokken, waar-
onder twee beeldveilklokken, is samen met 
KOA, Klokvoorverkoop en de bemiddeling via 
Klokservice echter hét ideale instrumentarium 
om onze klantengroepen te bedienen. Op  
1 januari aanstaande gaat bovendien onze 
webshop live. Ideaal voor aanvoerders die 

bijzondere producten telen, die niet of nog  
niet willen veilen, maar wel de markt voor  
hun product willen verruimen.”
De huidige directie zet duidelijk in op het 
behoud van de sterke veilingklok door in  
2020 het gehele klokfront om te bouwen in  
led-uitvoering. “De foto-kwaliteit, nu al op led, 
is vele malen beter dan van de foto’s die met  
de beamer worden vertoond”, meldt Cees. 
“Zeker met de live-foto’s die we aanbieden  
is dit van groot belang.”

Risico’s spreiden
Waarom afzetten via Veiling Rhein-Maas 
aantrekkelijk is? “Vanwege onze sterke positie 
in Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt van 
Europa”, zegt Cees. “Onze prijsvorming is jaarrond 
concurrerend met die van andere afzetplekken. 
De leden van de beide moedercoöperaties 
voeren niet voor niets voor 350 miljoen euro 
aan snijbloemen en planten aan op onze 
marktplaats. Voor het gehele tuinplantenpalet 
is onze klok bovendien een zeer sterke speler 
– onze gemiddelde transactiegrootte is hier 
twee keer zo groot als bijvoorbeeld in Aalsmeer. 
Kloktransacties van volle karren tuinplanten zijn 
bij ons heel normaal.” ←

Samen met Royal FloraHolland
Veiling Rhein-Maas is een joint venture van 
Royal FloraHolland en het Duitse Landgard. 
Daarom zijn er voor leden van Royal 
FloraHolland geen drempels om in Straelen-
Herongen (net over de grens bij Venlo) te 
veilen. De accountmanagers van Royal 
FloraHolland kennen de afzetmogelijkheden 
daar. Toch wordt niet iedereen zomaar 
toegelaten – er moet wel ruimte in de afzet 
zijn voor de betreffende producten. Veiling 
Rhein-Maas werkt daarom (bij de planten) 
met een systeem van ‘jaarmelding’ en 
‘weekmelding’, teneinde aanvoerexcessen  
te voorkomen. “Zo houden we onze klok 
sterk”, besluit Cees.

“ Onze prijsvorming is jaarrond 
concurrerend met die van 
andere afzetplekken.”
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Colofon GROW
GROW, het relatieblad van  
Royal FloraHolland voor kwekers  
en kopers, leest u 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
Piet Kralt, Wanda Bakker, Marcel Bosma 
(vormgever), drukkerij Senefelder Misset, 
Erik van der Burgt en Kees Beekmans 
(fotografie) en Thomas Gerkrath 
(corrector).

Fotocredits
Beeldschoon: Hans-Peter Braun,  
Leibniz Universität Hannover.  
Trends: Bloemenbureau Holland.  
Overige fotografie: Erik van der Burgt.
Insights: Bob Bruyn (foto orkest).

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  
beurzen en evenementen: kijk op  
www.royalfloraholland.com/agenda

Tuinbouw Ondernemersprijs 
Wie volgt Anthura op als winnaar 
van de Tuinbouw Ondernemersprijs? 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
bij Keukenhof in Lisse op 8 januari 
2020 wordt dat bekend. Deze prijs 
onderscheidt Nederlands beste 
tuinbouwondernemerschap.
www.tuinbouwondernemersprijs.nl
 

IPM/International Grower  
of the Year
Tijdens de IPM in Messe Essen 
ontmoeten vraag en aanbod elkaar  
op alle terreinen van de sierteelt.
Op 28 januari 2020 is de beurs het  
toneel van de uitreiking van de prijs  
voor de International Grower of the Year. 
Meer daarover, en over onze sponsoring, 
elders in dit blad.
www.ipm-essen.de, www.aiph.org/
international-grower-of-the-year-
awards

Royal FloraHolland-beurzen 
De komende maanden organiseert 
Royal FloraHolland verschillende 
beurzen. Op 8 en 9 januari is in 
Aalsmeer de Winter Fair & Orchideeën 
Plaza. Trade Fair Naaldwijk vindt  
plaats op 11 en 12 maart.  
Op 8 en 9 april wordt in Aalsmeer 
de Spring Fair gehouden. Bekijk het 
aanbod voor het komende seizoen.
www.royalfloraholland.com/beurzen

woensdag 8 januari

dinsdag 28 t/m vrijdag 31 
januari 

woensdag 8 en donderdag 
9 januari, woensdag 11 
en donderdag 12 maart, 
woensdag 8 en donderdag 
9 april 

Kerst met bloemen
Van oudsher is Kerstmis een belangrijk 
bloemenfeest. Bloemenbureau Holland 
probeert die traditie levend te houden 
en te versterken. Bijvoorbeeld door 
te laten zien hoe je je huis nog meer 
in kerstsfeer brengt als je er bloemen 
bij gebruikt. Rozen, chrysanten, lelies, 
hippeastrums, rozenbottels. Dat kan 
met een overdadig boeket van bijna 
17e-eeuwse allure. Maar ook door de 
piek in je kerstboom te vervangen door 
een orchidee of door in die kerstboom 
naast ballen ook bloemen te hangen. 
En een kleine bloemversiering tijdens 
het kerstdiner doet alle gerechten 
beter smaken. 

Kijk op www.mooiwatbloemendoen.nl/
haal-de-kerst-huis-met-bloemen voor 
meer informatie.

Kerst met planten

Kerstmis is de tijd van het ultieme ‘cocoonen’. 
Het hele gezin is thuis en heeft tijd. Lekker op 
de bank. Drankje erbij. Muziekje op. En een 
gezellig kerstdiner in het verschiet. 
Kan het nog leuker? Ja, want planten horen 
daar echt wel bij. Bloemenbureau Holland 
laat zien waarom en hoe. Bijvoorbeeld met 
een plantenboeket. We zien een prachtige 
mix van phalaenopsis, andere bloeiende 
planten en groene planten. Om je helemaal 
in de sfeer te brengen. Of een kerstboom die 
niet alleen glanst van de lichtjes, maar ook 
van de planten die eraan zijn toegevoegd. 
Iedereen mag dan van een witte kerst 
dromen, misschien is een groene kerst nog 
wel veel leuker.
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