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Beeldschoon

Symbool  
van liefde

Rozen zijn bloemplanten die tot het geslacht 
Rosa behoren. Ze worden sinds duizenden 
jaren geteeld om hun schoonheid, en in de 
oudheid gebeurde dat in China en Afrika,  
door de Grieken, Romeinen en Egyptenaren.

De roos staat symbool voor liefde, verleiding 
en romantiek. Voor de vroege christenen 
symboliseerde de rode roos de vijf wonden  
van Christus. Later werd de rode roos het 
symbool van het bloed der martelaren. De  
rode roos in de gebalde vuist is het wereld -
wijde (socialistische) 1-meisymbool. 
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Lucas Vos, CEO van  
Royal FloraHolland, en zijn 
passie voor de sierteelt: 
“De nieuwe identiteit 
van Royal FloraHolland 
is de volgende stap in 
onze strategie voor 2020. 
We worden de verbinder 
in de sierteeltketen, voor 
onze klanten en leden.”

DE PASSIE VAN LUCAS VOSGROW4

Lucas maakt een parallel met de introductie van het nieuwe 
relatieblad GROW. “De zaadjes zijn geplant, de grond is goed 
vochtig gemaakt. Nu gaan we met zijn allen werken aan een 
mooie toekomst van de sierteelt. Groei is over het algemeen 
positief, maar er horen ook groeikrampen bij. Daar gaan 
we er nog een paar van krijgen. Nog niet iedereen is aan 
boord. Niet alle klanten en leden van Royal FloraHolland 
hebben de switch gemaakt. Maar dat hoort ook bij groeien. 
Het belangrijkste water dat we aan de grond toevoegen zit in 
het programma Coöperatie 2020. Samen met de Raad van 
Commissarissen, de Adviesraden en een klankbordgroep 
van jonge leden en jonge klanten gaan we in 2016 in gesprek 
over onze toekomst. Hoe gaat de samenwerking er de 
komende jaren uitzien? En hoe wordt Royal FloraHolland een 
club waar je bij wilt horen? Het feit dat je co-creatie doet, dat 
is wat de toekomst van onze coöperatie ook zou moeten zijn.” 
 
Na de algemene ledenvergadering, waar de nieuwe identiteit 
van de coöperatie werd gepresenteerd, kregen we erg veel 
positieve reacties van leden en klanten. “Ze zijn trots. Wat 
ik hoor: het is mijn verantwoordelijkheid om mijn zonen, 
mijn buurman, mijn FPC-leden Royal FloraHolland te 
laten zijn. We mogen ook best trots zijn, zonder arrogant 
te worden. Men nam ‘ik ben Royal FloraHolland’ al meteen 
heel serieus. Dit is de grootste pay-off die ik me kan wensen 
voor Coöperatie 2020. Wat kan ik als lid doen? Hoe maken 
we het instrument, de coöperatie, samen weer krachtiger 
ten opzichte van de grote boze buitenwereld? Men werkt 
ontzettend goed samen in de keten, en dat wordt soms 
vergeten. Dit is een onderschatte kracht, en daar moeten 
onze leden en klanten het juist van hebben.” 

De passie van

Lucas Vos
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“Groei is positief, 
maar er horen ook 
groeikrampen bij”
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Op naar 2020

Inspelen op Royal FloraHolland 
2020, het beperken van financiële 
onzekerheid voor leden en het 
vereenvoudigen van de regels zijn 
aanleiding tot herziening van de 
financiering. Nu komt er een concreet 
voorstel tot statutenwijziging waar 
CFO Rens Buchwaldt nauw bij is 
betrokken.

Ledenfinanciering
blijft het fundament ... 

Na zijn afscheid van Royal FloraHolland op  
1 maart laat Rens het met vertrouwen los. Rens: 
“Ik ben blij dat ik aan dit voorstel heb bijgedragen, 
en laat het met een gerust hart achter in handen 
van manager Finance Martijn Meskers. Het is 
goed afgewogen en breed besproken met de 
commissarissen, de Adviesraden, een werkgroep 
uit de Adviesraden en de leden zelf. We merken 
dat er draagvlak is bij de leden. Ik durf daarom te 
hopen op een heel stevig positief alv-besluit, en ik 
roep de leden op om er in juni bij te zijn. Het besluit 
is er belangrijk genoeg voor.” 
 
Bankfinanciering op niveau 
“Een belangrijk principe blijft overeind: 
ledenfinanciering blijft het fundament van de 
coöperatie. Ook hebben we de gewenste financiële 
ratio voor een financieel gezonde coöperatie 
vastgesteld. We willen naar een solvabiliteit van 
30%. Daar zijn we nog niet. Voor onze totale 
ledenfinanciering hanteren we een bandbreedte 
tussen 45 en 55%. Dat niveau is al wel bereikt. 
En we willen een zodanige liquiditeit, dat we onze 
bankfinanciering op niveau kunnen houden.”
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Eigen vermogen coöperatie
In de voorstellen verdwijnt de liquiditeitsbijdrage, 
maar blijft de coöperatie 1% van de ledenomzet 
inhouden. De inhouding wordt direct omgezet in 
een nieuwe financieringssystematiek. In plaats 
van de ledenlening en de participatiereserve 
(die nu wordt gevuld uit eventuele winsten van de 
coöperatie) komen er Certificaten A en B. Elk lid 
bouwt vanuit die inhouding van 1% een Certificaat 
A op ter grootte van maximaal 20.000 euro. Dat 
blijft onderdeel van het eigen vermogen binnen de 
coöperatie en vloeit pas na beëindiging van het 
lidmaat schap terug naar het lid. Hier door krijgt het 
eigen vermogen van de coöperatie een stabielere  

basis. Na volstorting van het Certificaat A, bouwt  
het lid Certificaten B op. Die vloeien, net als nu,  
in principe na acht jaar terug naar het lid. 

Ander lidmaatschap
Door van de huidige verliesdekking naar een 
vermogensdekking te gaan, wordt vermeden dat 
het lid in geval van verlies geld verspeelt. Komt in 
een jaar het eigen vermogen onder de ondergrens 
van 45%, dan komt er een uitkeringsstop voor 
Certificaten B. Maar het geld blijft wel staan 
op naam van het lid. De uitkering wordt hervat  
zodra het eigen vermogen weer op orde is. 
Komt het eigen vermogen boven 55%, dan kan 
op voorstel van de directie een extra jaarlaag 
van Certificaten B worden uitgekeerd. Ten 
slotte verandert de manier waarop je lid kunt 
zijn. Tot nu toe werden firmanten in vof’s en 
maatschappen als individu lid van de coöperatie 
en bv’s en nv’s als bedrijf. Nu wordt iedereen als 
bedrijf lid, ongeacht zijn bedrijfsvorm. ←

... van een 
krachtige 
coöperatie.

“Blij dat ik aan 
dit voorstel heb 
bijgedragen” 
Rens Buchwaldt
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Actueel

Rozen
Tulpen
In de week voor Valentijn zijn rozen 
en tulpen de meest verhandelde 
bloemen bij Royal FloraHolland. 
Ongeveer 100 miljoen rozen en 120 
miljoen tulpen van onze leden gaan 
in de week voor Valentijn richting 
de consument. Belangrijkste 
soorten rozen in Valentijnsweek: 
Red Naomi!, Rhodos, Upperclass, 
Athena en Avalanche+. Rode en 
witte rozen gaan het meest over 
de toonbank.

Boeketten
In Nederland en Duitsland staat het 
gemengde boeket met Valentijn 
op de eerste plaats. Zestig procent 
van de Engelsen en de Fransen 
kiest voor rozen.

Miljoenen
Onze weekomzet (Royal 
FloraHolland totaal) in een normale 
week bedraagt ongeveer 80 miljoen 
euro. In de Valentijnsweek zo’n 50 
tot 60% meer (verwachting is rond 
120–125 miljoen).

Bloemen
Top 5 van bloemen qua omzet 
met Valentijn in 2015: Roos, Tulp, 
Troschrysant, Gerbera, Lelie.

Planten
Top 5 van planten qua omzet met 
Valentijn in 2015: Phalaenopsis, 
Roos, Anthurium, Kalanchoë, 
Hyacinth.

 

Bloemisten 
De bloemist is hét belangrijkste 
aankoopkanaal met Valentijn.

Fransen 
Duitsers 
Britten
Vooral Fransen, Duitsers en  
Britten zijn ware Valentijnsvierders. 
Toevallig zijn dit ook de belang-
rijkste drie afzetlanden van  
Royal FloraHolland.

Valentijnsdag 
Flowering the world



9GROWCOLUMN

Op  
bezoek  
bij  
Simon

Ambitie

Simon van der Burg  
is één van de grootste 
rozenkwekers in de 
wereld. Hij stuurt 
tweeduizend Keniaanse 
werk nemers aan. Het 
viel de redactie van 
GROW op dat Simon 
een gepassioneerde 
ondernemer én vakman 
is, die vol trots over zijn 
vak en de roos vertelt.



COLUMNGROW10



COLUMN 11GROW

De rozenkweker 
heeft twee 
bedrijven in 
Kenia: Timaflor 
(96 ha) met 1400 
medewerkers 
en Lolomarik 
(40 ha) met 600 
medewerkers. 
Zijn tuinen 
zijn allemaal 
ingedeeld 
volgens hetzelfde 
principe, en dat 
is handig voor 
het overzicht. 
Hij woont op 
de boerderij in 
Timau (totaal 
450 ha). Dat ligt 
op de hellingen 
van de Mount 
Kenia op 2400 
meter hoogte.



Simon was een van de eerste 
bloemenkwekers in Kenia. Hij 
begon in 1974 met het kweken 
van anjers op 5 hectare. Dit werd 
in tien jaar uitgebreid naar 150 
hectare. In de afgelopen dertig 
jaar werkte Simon ook nog een 
periode in de marketing en bij 
Nederlandse sierteeltbedrijven. 
Het bloed kroop uiteindelijk waar 
het niet gaan kon, en zo startte 
Simon in 2006 een nieuw bedrijf 
in Kenia, ditmaal met rozenteelt. 
“Ik had de smaak van Kenia weer 
te pakken.” 

Betrouwbaarheid van rozen
Wat is het geheim van Simons 
tomeloze ambitie? “Je moet je 
werk leuk en eenvoudig houden. 
En je moet toch een hobby 
hebben,” lacht Simon. “Het geeft 
mij voldoening om mensen aan 

te sturen en zaken te delegeren. 
Daarnaast is mijn belangrijkste 
zorg betrouwbaarheid en 
kwaliteit van de rozen. Mijn 
medewerkers zijn er de hele 
dag mee bezig; rozen moeten 
worden bijgeknipt. Hier in Kenia 
heb ik de leiding over zes tuinen 
en tweeduizend man Keniaans 
personeel. Alle tuinen die ik hier 
heb, lijken qua indeling op elkaar 
en dat is heel handig voor het 
overzicht.” 

Niet op kantoor
Simon vindt dat je als manager 
niet op kantoor moet zijn, maar 
echt tussen de medewerkers 
moet staan. “Kenianen dwalen 
snel af. Je hebt een goede focus 
nodig en moet in de kas zijn 
waar het gebeurt. Zeker in een 
rozenkwekerij waar per dag 
extreem veel gebeurt en de 
bloem snel groeit. De productie 
per vierkante meter is hoog. 
Doordat er veel zon is en er weinig 
regen valt in dit gedeelte van 
Kenia, is het klimaat ideaal.”

Elke soort is anders
Wat heeft Simon met de roos? 
“Rozen zijn voor mij de meest 
winstgevende bloemen om te 
kweken in Kenia. Ik heb inmiddels 
alle soorten bloemen gekweekt 
en vermarkt, maar de roos is echt 
uniek. Er zijn duizend soorten 
rozen in de kleuren roze, wit, 
rood, oranje en geel, en elke soort 
is anders. De roos is compleet 
divers. Het voordeel van de roos 
is ook dat je genoeg volume kunt 
produceren voor de veiling.” 

Eigen identiteit geven
Hoe gaat Simon om met zijn 
tweeduizend personeelsleden? 
“Ze komen anders binnen dan 
als ze eenmaal aan het werk 
zijn. Ze krijgen weer een doel 
in het leven: hun baan is alles 
voor ze. Er is in Kenia niet zo veel 
werk. Bij sollicitaties staan hier 
soms tweehonderd Kenianen 
in de rij. Mijn motto: verwen 
het personeel. Wij proberen 
iedereen een eigen identiteit 
te geven en aan te spreken op 
eigen verantwoordelijkheid, 
met minimale supervisie. Een 
gemiddelde Keniaan vraagt niet 
naar het waarom. En is bovendien 
altijd vrolijk.” ←

“De 
roos is 
echt 
uniek”
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• Simon is 66 jaar, geboren  
in Berkel en Rodenrijs (Z-H).

• In mei 1971 verhuisde hij naar 
Kenia om ontwikkelingswerk  
te gaan doen.

• Hij startte in 1974 met een 
anjerbedrijf van 5 ha dat in 10 
jaar tijd groeide naar 150 ha.

• Hij werkte tussentijds nog een 
aantal jaren in Nederland in de 
marketing en bij Nederlandse 
sierteeltbedrijven.

• Simon heeft hart voor de 
Kenianen en wil ze een eigen 
identiteit geven in hun werk.

• Hij wil nog jaren doorgaan met 
zijn bedrijf. Pensionering is 
geen item.

• Motto van Simon:  
‘Houd het simpel.’



Perspectief

Turkije:  
Land  
van  
kansen?
Turkije wil een spil in de handel zijn. Het is 
van oudsher het businesscentrum van Azië, 
met Constantinopel als belangrijke, rijke 
hoofdstad in de middeleeuwen. 
De economie van het Aziatische land trekt 
aan, en het jonge gedeelte van de bevolking 
wordt meer westers en vermogender.  
GROW onderzocht de ontwikkelingen.

GROW 13PERSPECTIEF
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“De Turkse markt biedt 
groeikansen. Het land 
verwestert. De overheid 
wil een sterkere 
sierteelt. De banken 
willen dat ook.” 
Wilco Verkuil 

Dümmen Orange

Beperkende invoerrechten
Turkije is voor Royal FloraHolland 
een land met enorm veel 
potentie, en dat blijkt ook uit 
onderzoek naar het land. Turkije 
heeft een erg goede ligging qua 
productieklimaat. Ook vormt 
het een logistieke brug naar 
omliggende landen. De hoge 
invoerrechten voor de handel 
met Turkije zijn wel een punt 
van aandacht, want dit zorgt nu 
voor een handelsbarrière. Dit is 
het grote probleem in de export 
vanuit Nederland exportland. 
Het beperkt niet alleen de export 
maar ook marktontwikkelingen. 

Wat kan  
Royal FloraHolland doen?
“Dit voorjaar wordt de 
volgende stap in het proces 
van het wegnemen van de 
handelsbarrières gezet. Dan 

gaat Royal FloraHolland in 
gesprek met ministeries, 
belangenorganisaties en 
Nederlandse en Turkse 
stakeholders. De insteek is om 
dit samen met onze stakeholders 
op te lossen,” vertelt Monique 
Heemskerk, market developer bij 
Royal FloraHolland.
Hein van Gijlswijk, directeur van 
Quattro Plant, benadrukt het 
belang. Zijn bedrijf exporteert 
nu 3,5 jaar tuinplanten en 
kamerplanten naar Turkije. 
“Ik heb zeker last van de hoge 
invoerrechten. Het is heel 
belangrijk dat Royal FloraHolland 
afspraken maakt om die zoveel 
mogelijk weg te nemen. Het 
zou mooi zijn als de prijzen 
voor kwekers hierdoor hoger 
uitpakken. Onze producten 
worden nu veel te duur door de 
hoge invoerrechten.”

Ontwikkeling marktkennis
De meerwaarde van de 
aanwezigheid van Royal 
FloraHolland in Turkije is  
dat de marktkennis die we 
opbouwen, kan worden  
vertaald naar de leden en 
klanten van Royal FloraHolland, 
zodat het Nederlandse 
platform wordt vergroot. 
Er is nog weinig kennis van 
deze sterk groeiende markt, de 
sierteeltsector en consumenten. 
“We doen onderzoek naar 
consumenten en logistiek, en 
vertalen de resultaten naar 
concrete businesscases in 
samenwerking met kwekers 
en klanten. Daarnaast werkt 
Royal FloraHolland samen met 
universiteiten en bedrijven 
in Istanbul om de kennis te 
vergroten.”
 

“Momenteel vormen de hoge 
importheffingen de bottleneck.  
Dat Royal FloraHolland zich inspant 
om die lager te krijgen, is goed.”
Eduard ter Laak 

Ter Laak Orchids

“Turkije is de brug naar andere landen in de 
regio. Royal FloraHolland kan verbinden, dingen 
geregeld krijgen en dankzij de betalingszekerheid 
partijen aan zich binden.”
Monique Heemskerk 

Royal FloraHolland

PERSPECTIEF
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Arjan Rood, bloembollen- en 
tulpenkweker uit Bovenkarspel, 
exporteert al een aantal jaren 
bloembollen naar Turkije, die 
daar gebruikt worden door 
gemeentelijke hoveniers in 
plantsoenen. “Turken zijn erg 
tulpen- en bloemenminded. 
Het probleem is alleen dat er 
in de normale supermarkten 
geen aanbod van is. Wanneer 
de consument bloemen wil 
kopen, zijn ze niet beschikbaar 
of veel te duur.” Arjan ziet de 
meerwaarde van het vergroten 
van de marktkennis door Royal 
FloraHolland zeker in. “Dit is een 
verlenging van het weghalen 
van de handelsbarrières. 
Op het moment dat deze 
handelsbelemmeringen 
wegvallen, is het belangrijk te 
weten wat de lokale productie 

“Het is een markt die nog 
ontwikkeld moet worden  
en niet iedereen heeft er geld  
om bloemen te kopen.”
Bert Karel 

Karel Bloembollen

is en wat de bloemenbehoefte 
van de Turkse consument is. Met 
deze wetenschap kunnen we in 
Nederland direct schakelen en 
onze markt vergroten. Dat heeft 
direct een positieve uitwerking 
op ons als producent. Door mijn 
ervaring in de bollen ben ik ervan 
overtuigd dat daar een hele 
mooie bloemenmarkt ligt.” ←

“Op korte termijn is er 
geld te verdienen in het 
traditionele segment: 
kiosken, bloemenwinkels, 
tuincentra. Op de lange 
termijn in de supermarkten 
en bouwmarkten die zich  
verder ontwikkelen.”
Wouter Konijn

Aardse Orchideeën

PERSPECTIEF
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$27,000,000
→ Duitsland

$27,000,000
→ Rusland

$10,800,000
→ Japan

$16,200,000
→ Noorwegen

$7,300,000
→ Nederland

$3,650,000 
→ Japan

$36,600,000
→ Nederland

$18,300,000
→ Chili

$18,300,000
→ Italië

$24,400,000
→ Oekraïne

$1,530,000  
→ Saudi Arabië

$1,530,000  
→ Verenigde Arabische Emiraten

$16,500,000
→ Rusland

$9,900,000
→ Polen

$19,800,000
→ Italië

$52,800,000
→ Frankrijk

$39,600,000
→ Verenigd Koninkrijk

$103,700,000
→ andere landen
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De kleuren van de rozen die in 2015 
onder de klok werden gedistribueerd
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Big data

De 
export 
van 
rozen→

Ethiopië 153 miljoen

Nederland 330 miljoen

Colombia 365 miljoen

Kenia 540 miljoen

Ecuador 610 miljoen

BIG DATA16 GROW
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$27,000,000
→ Australië

$15,695,000
→ Verenigd Koninkrijk

$9,490,000
→ Europa

$13,505,000
      → Canada

$237.900.000
→ Verenigde Staten

$21,900,000
→ andere landen

$31,025,000
→ Rusland

$262,800,000
→ Verenigde Staten 

$6,120,000
→ andere landen

$6,120,000
→ Noorwegen

$134,640,000
→ Nederland

$1,530,000  
→ Japan

$1,530,000  
→ Duitsland

$262,800,000
→ Nederland

$54,000,000
→ andere landen

$52,800,000
→ Frankrijk

$79,200,000
→ andere landen

$112,200,000
→ Duitsland

$91,800,000
→ Verenigd Koninkrijk

$170,800,000
→ Rusland
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Globetrotter
In deze rubriek staan voorwerpen 
van over de hele wereld centraal, 
die een directe link met de 
internationale sierteelsector 
en Royal FloraHolland hebben. 

Danser van Mevlana als 
marketing instrument Een 
danser van Mevlana wordt 
door het Turkse handels-
bedrijf Asyalale gebruikt als 
voorwerp van promotie in zijn 
uitingen. Mevlana, een eretitel 
voor de 13e-eeuwse mysticus 
Rumi, is van groot belang in 
de islam, met name in het 
soefisme. Hij staat symbool 
voor verdraagzaamheid 
tussen mensen.  
De tollende dansers in lange 
witte jurken zijn een vertrouwd 
beeld in promotiefilms van 
Turkije. Deze dans is bedacht 
door Mevlana. De dansers 
draaien om hun as, waarbij 
zij mediteren en de naam 
van God aanroepen. Asyalale 
is een Turks handelsbedrijf 
dat zich concentreert op 
de tulpenkweek in de regio 
Konya. Dit is tevens een 
bedevaartplaats van Turkije 
en nummer twee in het 
toerisme. “Het Staphorst 
van Turkije,” aldus Monique 
Heemskerk. Asyalale gebruikt 
de afbeelding van de danser  
in zijn marketinguitingen en 
voor promotiedoeleinden.

GLOBETROTTER
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Bloemen en hotels In een hotel in Zwolle stuitte 
de eindredacteur van GROW op een schilderij 
van een vrouw uit de zeventiende eeuw, die door 
tulpen en zomerbloemen wordt omringd. Bloemen 
en luxe, er is een directe link. Consumenten in 
hotels worden blij van bloemen. Dat weet ook 
directeur-eigenaar Carlo Vijverberg van Florca 
Westland, een handelsbedrijf dat bloemen en 
planten levert aan vijfsterrenhotels wereldwijd. 
“Onze klanten, hotels, zitten vooral in het hogere 
segment, waar lobby’s en viprooms worden 
gestyled met bloemen en planten. Wij doen dit 
al zestien jaar, en we zitten in dertig landen over 
de wereld. We leggen rechtstreeks contact met 
hotels in Azië. De bloemen worden als luchtvracht 
onder goede condities vervoerd.” Krijgt Florca 
Westland weleens reacties van consumenten? 
“Laatst kregen we een foto van een lobby in een 
hotel waar een kunstwerk van 1,5 meter hoog 
stond. Een geweldige blikvanger. Dat maakt  
ons trots op de sierteelt.”

De Zündfix aansteeklont is 
een voorwerp dat lange tijd 
onmisbaar was voor mening 
agrariër, en ze zijn nog steeds 
van groot belang in minder 
ontwikkelde delen van de 
wereld. Tegenwoordig is de 
lont herontdekt als vernuftig 
instrument om de woestijnen 
te vergroenen. De lont wordt 
onder de grond aangelegd in 
een zogenoemde Waterboxx. 
Het werkt hierbij met het 
capillaire principe: als het 
voldoende vochtig is, stopt 
het transport van water. Als 
het erg droog is, laat de lont 
juist meer water door. De 
lont past zich dus aan het 
klimaat boven de grond aan 
en de planten krijgen exact 
voldoende water.

Chinese theedoos China is 
een bijzondere bestemming 
met veel leuke items. Guido 
de Wit en Martijn van Os van 
het programma World Flower 
Exchange (WFE), dat trials 
doet op de Chinese markt, 
kregen als geschenk een 
doos Chinese thee. Chinezen 
hechten extreem veel waarde 
aan de verpakking. “Dat 
zit dan bijna overdreven in 
geschenkverpakking. Eerst 
een tas, dan een grote doos 
met zijden bekleding, dan een 
versierd blikje, dan nog een 
verpakking en dan de thee.  
De verpakking moet de waarde 
van het product bevestigen.”
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Marktkansen 
liggen niet altijd op dezelfde markt. Rusland, 
jarenlang de motor van onze export, is het nu even 
niet, terwijl Groot-Brittannië en Frankrijk de laatste 
jaren weer groeien. In de rubriek Het thema duikt 
GROW in de Franse en de Engelse markt, waar Royal 
FloraHolland al vrij lang actief op is. 

Perspectieven

Oost-Europa, en vooral Rusland, was 
de laatste jaren dé afzetmarkt voor 
chrysanten, vooral pluizers en zware 
takken. “Hoewel Rusland in zwaar weer 
zit, is er nog best geld te verdienen,” zegt 
Wouter Duijvesteijn. “Bloemen zijn er een 
eerste levensbehoefte, dus dat blijft ook  
wel zo. Maar ik kijk wel rond, en dan komt 
ook de Britse markt in het vizier.” 
Beyond Chrysant wil daarbij geen 
concessies doen aan zijn uitgangspunt; 
het telen van zware kwaliteitschrysanten. 
Dan ligt de door het grootwinkelbedrijf 
gedomineerde Britse markt niet voor de 
hand. “Wij richten ons op het traditionele 
afzetkanaal van de bloemist. Daar zie je 
twee categorieën. Een groep bloemisten 
vindt dat supermarkten eigenlijk geen 
bloemen zouden mogen verkopen en 
gaat een kansloze prijsconcurrentie aan. 
Andere bloemisten accepteren het en 
zoeken hun heil in hun onderscheid.  
In de laatste categorie zitten onze klanten.” 
“Ik weet zeker dat chrysanten ook in 
onderscheidend bloemwerk onmisbaar 
zijn,” zegt Wouter Duijvesteijn. “Mits 
vers, in een afwijkend assortiment, 
bovengemiddeld zwaar en ‘voorzien van 
een verhaal’. Als ik vertel dat onze kwekerij 
dichter bij Londen staat dan die van 
menige Britse collega, wordt het ineens  
stil aan de overkant. Hoezo home grown? 
Ik heb mijn product al eens in een cash  
& carry in Zuid-Engeland gepresenteerd. 
En dat leidde tot blijvende extra aankopen.”

Home grown for UK

“Wij richten 
ons op het 
traditionele 
afzetkanaal 
van de 
bloemist” 
Wouter Duijvesteijn 
Beyond Chrysant

INSIGHTS
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Britten zijn traditioneel ingesteld, dus 
is de Britse bloemen- en plantenmarkt 
dat ook. Denken we. “Niet dus,” weet 
marktspecialist Josephine Klapwijk.  
“De grootschalige retail heeft er veruit het 
grootste marktaandeel. De onlineverkopen 
zijn er groter dan elders in Europa.” 
“Eigenlijk kan de bloemist alleen overleven 
in het hogere segment. Je ziet wel kiosken, 
maar veel minder bloemenwinkels. De 
bloemisten die er nog zijn, werken vooral 
op bestelling en houden nauwelijks 
voorraad aan. Britten kopen bloemen om 
zichzelf te verwennen of als cadeau, al 
ondervindt de cadeaumarkt concurrentie 
van cosmetica, parfum, kleding, chocolade 
en speciale voedingsproducten. Ze kiezen 
hun bloemen traditioneel: roos, anjer, 
lelie, chrysant, tulp. Al zie je, ook in de 
supermarkt, steeds meer seizoenbloemen. 
Nederland blijft een belangrijke 
bloemen- en plantenleverancier, maar 
heeft concurrentie van Afrika en Latijns-
Amerika, juist bij roos, anjer en chrysant. 
De trends worden vooral in Londen gezet. 
Meer naar het noorden zie je volop de 
klassieke – in onze ogen vaak lelijke – 
Engelse kleurencombinaties.” 
“De online afzet groeit. Daar en op de 
zakelijke en de event-markt zijn er extra 
afzetkansen. Het marktaandeel van 
de retail is stabiel. De groeipotentie zit 
online en in het hogere segment. Dat is 

Home grown for UK

“De groeipotentie 
in Engeland zit 
online en in het 
hogere segment.”
Marktspecialist  
Josephine Klapwijk

Geen traditionele 
markt

→

INSIGHTS
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Waarin Duitsland en Frankrijk 
verschillen? Lijnrijder Wim Aanhane 
is stellig in zijn antwoord. “In alles.” 
Aanhane Bloemenexport exploiteert drie 
bloemenlijnen in zuidwest Duitsland. 
Daarvandaan was de stap naar de Elzas 
logisch. Die lijn is inmiddels door een 
medewerker overgenomen. Toen een 
commissieklant, die twee lijnen in Midden-
Frankrijk had, dodelijk verongelukte, 
nam Aanhane Bloemenexport die lijnen 
over en verhuisde Wims werkterrein. 
“In Frankrijk tikt de klok anders dan in 
Duitsland,” vertelt Wim. “Je voert een 
ander assortiment. In zuidwest Duitsland 
zie je veel rozen en weinig lelies en 
chrysanten. In Midden-Frankrijk juist 
het tegenovergestelde en dan vaak in roze 
tinten. Mijn Duitse klanten bekijken eerst 
de kwaliteit en dan pas de prijs. Fransen 
zijn prijsgerichter. In Duitsland horen 
bloemen bij de dagelijkse boodschappen. 
In Frankrijk zijn feestdagen topdagen. 
Gelukkig kent Frankrijk veel feestdagen. 
Zelfs de seizoenen verlopen anders. In 
Duitsland verkoop je voor Nieuwjaar geen 
tulp of hyacint, in Frankrijk volop. Zelfs de 
opbouw van je rit verschilt. In Duitsland 
zitten er soms drie bloemenwinkels in  
een straat. Dat komt in Frankrijk vrijwel 
nooit voor. De Fransen zijn anders. De 
Franse slag bestaat echt. Afspraken worden 
vaak half gemaakt, en dus niet volledig 
nagekomen. Te laat komen is geen schande. 

Alles is anders

“Er zijn 
belangrijke 
verschillen 
tussen 
Duitsers en 
Fransen.”
Wim Aanhane
Lijnrijder

geen slecht nieuws voor Nederland. 
Bij het benutten van die kansen kan 
Royal FloraHolland helpen. Zoals 
in het Kuipplantenoffensief, dat die 
productgroep beter in beeld bracht bij 
tuincentra en consument. Maar in de 
uitwerking is dat een samenwerking 
tussen kwekers en handelaren.”

 

INSIGHTS



Frankrijk, land van hoge werkloosheid, 
laag consumentenvertrouwen en 
terreurdreiging. Hoewel... Er zijn weer 
volle restaurants, in Parijs zie je veel 
startups en in de eerste drie kwartalen 
van 2015 groeide de Franse economie met 
1,1%. “Frankrijk is allerminst gestopt met 
consumeren,” zegt marktspecialist Erwin 
Sneiders. De bloemen- en plantenmarkt 
is sterk. In 2015 groeide de export van 
Nederland naar Frankrijk met 9,6 procent. 
Tot 2020 verwachten wij groei. Individuele 
bloemisten hebben het moeilijk, maar 
Frankrijk heeft sterke bloemistenketens.  
Verzendorganisaties komen met 
onlinewinkels zoals 123fleurs, dat 
samenwerkt met Aquarelle.com. Interflora 
heeft de ‘pure player in webshops’ BeBloom 
overgenomen. Doordat het retailkanaal 
de komende jaren belangrijker wordt 
groeien de volumes wellicht, maar kan ook 
prijsdruk ontstaan.” 
Wat zijn de cultuurverschillen tussen 
Nederland en Frankrijk? “Nederland staat 
bekend als een professioneel en hightech 
productieland. Maar dat wordt soms als 
bedreiging gezien. Ons imago als land is 
positief. Liberaal, handelsgeest, maar ook 
materialistisch en direct. Fransen zijn 
anders. Ze zijn wat gereserveerd. Creëer je 
een band, dan zijn ze loyaal.”

Frankrijk  
groeit weer

Marktgegevens beschikbaar Royal FloraHolland 
doet marktonderzoek onder consumenten 
en in afzetkanalen. De afdeling Product 
Markt en Informatie (PMI) heeft veel afzet- en 
productiegegevens binnen en buiten Europa. 
Wellicht handig voor u. Meer weten? Bel of mail 
Klantenservice en vraag naar de afdeling PMI. 

 

“Tot 2020 
verwachten wij 
groei in Frankrijk.”
Marktspecialist  
Erwin Sneiders
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Voor negenen en tijdens de lunch (tussen 
12.30 en 14.30 uur) ben je niet welkom.  
Maar ’s avonds kun je wel weer langer 
terecht. Je bouwt minder snel een band 
met ze op. Ze zijn hiërarchischer en 
hebben een ander betaalgedrag. Maar 
zodra je hun gebruiksaanwijzing snapt,  
wordt het leuk.” 

INSIGHTS
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Kruisbestuiving

Hét ontwerp op de Dam 

Stef Ruiter is in het dagelijks leven tulpenkweker en -broeier. 
Hij is elk jaar verantwoordelijk voor het ontwerp van de 
tulpentuin op de Dam. “Dit jaar was Europa het thema, 
omdat Nederland dit jaar voorzitter van de EU is. Vandaar 
dit ontwerp in een aansprekende kleurencombinatie met 
28 tulpenvelden voor de 28 EU-lidstaten. Het uiteindelijke 
ontwerp is een kwestie van fijnslijpen. Ik kom met een 
eerste schets en in het bestuur praten we net zo lang tot 
het ontwerp optimaal is. In het ontwerp moet je rekening 
houden met de looppaden en als je dan 200.000 tulpen op 
de Dam kwijt moet, is die ineens niet meer zo groot. In de 
laatste week voor de Tulpendag heb ik de deelnemende 
broeiers begeleid. Dat zijn allemaal collega’s en dus vaklui. 
Mijn taak daarbij was te zorgen voor een uniforme tuin. 
Al die 200.000 tulpen moesten op die zaterdag 16 januari in 
bloei staan, zodat je op de foto één grote kleurenzee ziet.” 
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200.000 tulpen 

Het resultaat 
van coöperatief 
ondernemerschap! 
Zet 200.000 tulpen op 
de Dam en wat krijg je? 
Een feestje. Duizenden 
consumenten plukten  
‘hun’ bosje tulpen als af-
trap van het tulpenseizoen. 
De opening van het 
feestje werd verricht door 
minister van Buitenlandse 
Zaken Bert Koenders. Het 
evenement was sfeervol en 
een fantastische promotie 
voor de tulp. 

Arjan Smit is voorzitter van Tulpen Promotie 
Nederland (TPN). “De Tulpendag is een 
kwekersinitiatief, maar de actie is ketenbreed. 
We krijgen hulp van vrijwilligers en van de 
vervoerders De Wit Transport, Van Straalen 
De Vries en Varga Beemster. 160 leden van 
de Vereniging Bloemist-Winkeliers hebben in 
hun bloemenwinkels kleine pluktuintjes. Vorig 
jaar waren dat er nog maar honderd. Je kunt 
inmiddels zeggen dat zo ongeveer alle actieve 
VBW-leden meedoen. De Tulpendag trekt veel 
persaandacht. Nog voordat we ook maar een 
persbericht hadden verstuurd, kwamen we de 
Tulpendag 2015 al tegen in het jaaroverzicht 
van grote kranten. Zo ontstaat er een positieve 
beleving rondom ons product. En daar is het ons 
om begonnen. Je ziet resultaat van coöperatief 
ondernemerschap!”
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More is More is de trend van de pleziermakers. 
Voor pleziermakers zijn tuin en interieur geen 
rustpunten in het bestaan, maar levendige, vrolijke 
en opti mistische ruimtes. Zij willen prikkels en halen 
die uit drukke dessins en achtergrondpatronen 
en bonte bloemen en planten. Kleur en dessin zijn 
belangrijker dan materialen, en bloemen en planten 
worden losjes gebruikt. 

Trends Wat zijn de trends voor de 
sierteelt voor 2016? De visie 
van Bloemenbureau Holland 
en exporteur Waterdrinker.

Green Treasures & Still Hanging Around Waterdrinker, wereldwijd exporteur van 
bloemen, kamer- en tuinplanten, en een grote klant van Royal FloraHolland (Aalsmeer), 
heeft voor 2016 onder andere twee belangrijke trends samengesteld die ze nu volop 
gebruikt: Green Treasures laat niet alleen de schoonheid van planten zien, maar ook de 
rol die ze hebben in je leven. Je voelt je gelukkiger en gezonder in een leefomgeving met 
planten. Planten zijn actieve luchtzuiveraars. Still Hanging Around laat zien dat planten 
op allerlei manieren in je interieur toegepast kunnen worden. Het op een creatieve en 
speelse manier neerzetten van planten past perfect in het interieur van 2016.

Reconsider Space vertelt hoe mensen anders naar onze leefomgeving gaan 
kijken. Buiten en binnen zijn geen gescheiden gebieden meer, maar lopen in 
elkaar over. In Reconsider Space worden krachtige vormen en bloemen en 
planten gebruikt.  
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The World Beyond 
creëert voor de 
consument een 
eigen wereld. Een 
binnenruimte, 
waar doorkijkjes 
en bijzondere 
materialen en 
bloemen de illusie 
creëren dat alles 
mogelijk is. Soms 
romantisch, maar 
altijd anders dan de 
wereld om ons heen. 
Bloemen zijn vaak 
verfijnd, maar altijd 
opvallend van kleur 
of vorm. 

Connect The Story 
Zowel binnen als 
buiten hebben 
objecten hun 
betekenis en hun 
achtergrondverhaal. 
Vaak gaat het om 
duurzaamheid, 
tot uitdrukking 
gebracht in cirkels. 
Deze trend biedt 
binnen nieuwe 
kansen voor 
bladplanten en voor 
planten met een 
bijzonder verhaal. 
Buiten staan de 
bloemen en planten 
in dienst van het 
verhaal dat de tuin 
uitstraalt. 

TRENDS
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Collectie
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WOW!
Wunder-
kammer
Florian Seyd, topbloemist, organiseert sinds 2008 
tentoonstellingen met bloemen, planten en kunstobjecten. 
Samen met zijn partner Ueli Signer heeft hij The 
Wunderkammer bedacht. Een plek waar kunst en de 
sierteeltsector elkaar direct kruisen en inspireren. Een 
Wunderkammer is een pronkkamer in een kasteel, waar  
de kasteelheer zijn verzamelingen etaleert.
De bloemen en planten die The Wunderkammer gebruiken, 
komen van kwekers van Royal FloraHolland die Florian 
opzoekt. Het liefst vindt hij bloemen of planten die niet zijn 
zoals ze moeten wezen. Bijvoorbeeld krom of niet volledig 
doorgekleurd. Deze ‘zonderlingen’ zoals hij ze noemt, zijn 
heel geschikt voor zijn bijzondere en inspirerende creaties.  
“Het is jammer dat krom, en niet uniform gegroeid product 
wordt weggegooid. In een wereld vol individualisten, wil je 
juist een karaktervol product. Dat maakt ons bloemwerk 
extra speels.” The Wunderkammer koopt in bij Cultra en ook 
rechtstreeks bij sommige kwekers. “We gebruiken bloemen 
zoals bloemen van nature zijn. Het is belangrijk om met een 
eigen authentieke stijl naar buiten te treden.” 
“Bij onze tentoonstellingen en opdrachten willen mensen 
getriggerd worden door producten die niet standaard zijn. 
Het gaat niet alleen om bloemen, planten of kunst, het 
is de complete beleving. The Wunderkammer is goed in 
verwondering oproepen. Eerst waren we alleen populair 
in de grachtengordel van Amsterdam, nu trekken we ook 
een heel jong publiek dat allemaal hun huis mooi wil stylen.”

 “Beleving 
oproepen, 
daar zijn 
we goed in”
Florian Seyd
The Wunderkammer



In deze service-rubriek delen wij relevante publicaties 
uit de sierteeltsector. Daarnaast ziet u in de agenda 
belangrijke evenementen voorbijkomen. Heeft u vragen 
of inspiratie uit de (internationale) sierteeltsector voor 
deze rubriek? Mail de redactie GROW@floraholland.com

Service

Biobased economie biedt  
kansen voor de tuinbouw

Een maatschappij die veel minder afhankelijk is 
van fossiele grondstoffen voor energie en chemische 
toepassingen is binnen handbereik. Uit biomassa 
kunnen gewasbeschermingsmiddelen, cosmetica, 
kleurstoffen en voedingssupplementen duurzaam 
en op natuurlijke wijze worden geproduceerd. 
Dit noemen we de biobased economie.
Consumenten vragen steeds vaker om duurzaam 
geproduceerde levensmiddelen; dat biedt kansen 
voor de tuinbouw. Veel synthetisch chemische 
stoffen zijn te vervangen door natuurlijke varianten 
uit tuinbouwgewassen. Planten bevatten nuttige 
inhoudsstoffen en vernieuwen zich als het leven zelf. 
Glastuinbouwondernemers kunnen een belangrijke 
rol spelen als leverancier van plantenextracten en 
plantenstoffen aan onder andere producenten van 
geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Albert Haasnoot van Royal FloraHolland
alberthaasnoot@floraholland.nl.

← 25 formidabele bloem  -
kunstenaars in beeld
 
In het boek Formidable Florists staan 25 
formidabele bloemkunstenaars afkomstig uit 
de hele wereld. De Nederlandse topbloemisten 
Florian Seyd en Ueli Signer staan er ook in met 
hun creaties (in de rubriek Collectie in deze GROW 
een langer verhaal over deze twee creatieve 
heren van The Wunderkammer). In woord en 
beeld geeft journaliste Isabel Gilbert Palmer een 
kijkje in de poëtische wereld van de bloemisten. 
Palmer heeft een eigen column in het grootste 
bloemschikmagazine van Vlaanderen. De 25 
bloemisten hebben als overeenkomst dat ze met 
minimale materialen een fantastische wereld 
kunnen scheppen.
Wij mogen twee van deze prachtige boeken 
weggeven aan de lezers van GROW. Wilt u dit 
boek gratis ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
eindredacteur Rianne Nieuwenhuize: GROW@
floraholland.com en wie weet wint u dit prachtige 
boek van de Vlaamse uitgeverij Lannoo.

10 11a z u m a  m a k o to

An exotic signature piece of floral anar-
chist Azuma Makoto: a disciplined and 
controlled kaleidoscope of colours, which 
gives you a glimpse of the ‘nouveau’ Japa-
nese floral design. 
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b i l l J . h a r P e r

          bac KG ro U n d

Bill J. Harper has Native American indian lineage, 
directly related to his great-great grandmother who 
belonged to the shawnee tribe that relocated to 
Kansas and settled onto allotted lands in the 1830s. 
the farm property that he calls home is in “Big sky 
Country” and was passed down to him through the 
family and is now safely held in his hands and heart. 
Harper belongs to these Prairie lands, living as he 
does in the original house, closely surrounded by
a garden cared for over five generations, and now 
his responsibility. Here he finds a perfect venue for 
his creative thoughts, because the solace of nature 
rejuvenates and stimulates his mind.

          He describes his rural haven, the Harper 
Farm, as being “located on one of the highest points 
in Cass County, Missouri, right on the edge of the 
prairie, and what’s called An Original American 
Landscape. i can see clearly from my back porch of 
the farmhouse two small areas of tall virgin prairie 
grass, especially before the trees are covered with 
leaves in springtime, and into the distance in all four 
directions, to the west, and further to the Missouri/
Kansas border about three miles away.” Far in the 
distance, beyond his farmland are acres of wavering 
indian grasses which in summer stand taller than a 
man and are scattered with hundreds of wildflowers. 
in winter, it is the opposite: it is still, a spiritual spell 
falls, and all is quiet under a covering of snow. 

          About his life as a florist, educator, consultant 
and author he says “my fifty-plus years in the floral 
industry have been very rewarding and enriching 
and i would do it all over again”. Having travelled 
throughout the usa to teach, and accepted invitations 
in Europe and Asia, like all enlightened teachers, he 
says that “sharing with my students and nurturing 
them to explore their creative talents and watching 
them discover their own creativity are their own 
reward”. He does not seem to have left off working 
totally just yet. still doing the occasional consult-
ing, giving seminars, a bit of designing and regular 
hands-on duties in the flower shop, despite modestly 
pointing out that he is “semi-retired”. there hardly 
seems time for retiring.

F r e e m a n , m i s s o u r i , u s a , 1 9 4 4

b i l l  j .  h a r p e r

“It’s my idea of nature taking over.”

Harper is comfortable working with the 
bright and impudent ‘shocking pink’, a 
colour made famous by fashion designer 
Elsa schiaparelli.
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a n n e t t e v o n e i n e m

          bac KG ro U n d

Annette Von Einem grew up in one of those picture-
postcard, sun-filled landscapes of Jutland, sweden, 
in the small village of Brørup, population 5,000. At 
the age of fourteen, while working in a local flower 
shop after school to make some pocket money, she 
discovered quite quickly that her future was to be a 
florist. After this realization, she acknowledges not 
only her passion for flowers but all the amazing peo-
ple i have met on her way, especially Grethe, her first 
boss and mentor. “she owned the little flower shop 
on the island of Fano, where i later worked. it is be-
cause of her that i wanted to learn more. she opened 
my mind to knowledge and possibilities. she’s the 
one who encouraged me to believe in myself. she 
challenged me and supported me to move on from 
the flower shop sometimes, get out into the wide 
world, encouraging me to enter flower competitions 
both at home and abroad.” 

         P h i l o s o P h y

“the best part of my work is to create and design 
beautiful work for my clients, whether it is a bouquet 
or a whole event, although i would really like to learn 
to draw better to enable me to share my ideas visu-
ally with my clients. i do my best to be in tune with 
my clients without this skill, and i still manage to lift 
their dreams just a bit higher than they expected. 
Most of all i like to surprise them with what i do for 
them.”

          “i get my inspiration everywhere; i’m always 
searching and being curious; picking up different 
pieces here and there; fashion, architecture, nature, 
the label on a can. i am very influenced by modern 
culture, observing it closely to see what’s happen-
ing, what new materials, surfaces, mixes of colours 
and fabrics, forms and shapes there are. i look at 
new trends and wonder how i can interpret them 
and translate them into something that’s viable and 
unique in my work.” 

          she emphasizes that her moods come into the
process as does the type of task or design that she’s 
working on. Primarily she is influenced by the 
fashion design industry, its current use of colour and 
pattern, its surfaces, its themes and moods. “A Haute 
Couture designer might use feathers in a dress; this 
inspires me to use them somehow in my next flower-
fashion show.”

          As for the future, she shares with many young-
er florists a very fundamental wish: “i am dreaming 
of a hot new place. A new studio with absolutely 
more space for the flowers, and for us, a functional 
storage system. two floors would be great, a high 
ceiling, and lots of light from large windows and, 
of course, located in the centre of Copenhagen. A 
place, a venue that lends itself to cool events. Dreams 
are for free they say.”

          When asked what the most profound experi-
ence she has had in her creative life is, she tells this 
story: “i was invited to teach — it’s important to 
exchange knowledge and culture, it helps our profes-
sion to evolve — at Kazakhstan’s first flower school. 
the seminar was in the capital, Astana; it was winter 
and it was insanely cold, like minus 34 degrees, and 
there was a lot of snow! One of the students was very 
quiet, but she was also remarkably talented. Dur-
ing the seminar, she opened up to me, and she told 
me that she had just lost her baby. A very sad story. 
i wanted to help her, so i decided to give her my 
personal tools, my knife and my scissors, in the hope 
of success and happiness in her new profession as a 
floral designer. i don’t think i’ve ever seen anyone so 
happy. it was a very personal, poignant and heart-
warming experience for me.” 

b r ø r u p , d e n m a r k , 1 9 7 5

a n n e t t e  v o n  e i n e m

An exaggerated example of contemporary 
bouquet-making, set for Von Einem’s 
flower-fashion shows.  
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Redactie
Katja Bouwmeester
Rianne Nieuwenhuize
Piet Kralt
Willem Goedendorp

Druk
Van Deventer bv

Redactieformule en ontwerp
Total Identity
Sieds de Boer
Dimitri van Loenen
Marco de Haan

Fotografie
Nils van Houts (p5, 6-7, 24-25, 29)
Wim Zandbergen (p 23)
Sven Torfinn (cover p9, 10, 11, 12)
G.J. Vlekke (p 20, 21, 22)
Melody Lieftink (p 28 – Hortensia  
couture creatie van Edwin Oudshoorn 
i.s.m. The Wunder  kammer voor  
‘The Manor Blooms’ van  
Mooiwatbloemendoen.nl)
portanova.nl; rednaomi.com (p 2)

Sinds 1 januari 2016 is het niet meer 
mogelijk om in het relatieblad te 
adverteren.

Voor informatie over, of wijzigingen 
in, de toezending van dit blad kunt u 
0174 - 633666 bellen of e-mailen naar 
ledenadministratie@floraholland.nl.

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 c.q. polypropyleen.

Hier ontmoeten klanten 
en kwekers elkaar op de 
voorjaarsbeurs in het Westland.

My Plant (Fierra Milano) 

Op deze internationale 
handelsbeurs voor potplanten en 
snijbloemen komt de Europese 
sierteelt samen

Alles voor tuin en terras is te 
vinden op de Royal FloraHolland 
Spring Fair.

Agenda Colofon

Woensdag 24 t/m 
vrijdag 26 februari

Woensdag 16 maart 
18.30 tot 22.00 uur
Royal FloraHolland
Eelde

Woensdag 9 & 
donderdag 10 maart
Naaldwijk

Royal FloraHolland Seasonal Trade Fair

Relatiedag klanten kwekers en relaties

Royal FloraHolland Spring Fair

Woensdag 13 &  
donderdag 14 april
Royal FloraHolland
Aalsmeer

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



We hebben de kern van Royal FloraHolland in een 
nieuwe visuele stijl gevangen. Royal FloraHolland is 
een wereld vol fascinerende combinaties. Van kleuren, 
geuren en emoties tegenover razendsnelle logistiek en 
rationele processen. Maar ook een trotse Nederlandse 
coöperatie van meer dan honderd jaar oud! We zijn 
koninklijk. Onze visuele identiteit verbeeldt deze 
kleurrijke tegenstellingen met een heldere eenvoud.

De wereld staat nooit 
stil, en daarom moeten 
we continu vernieuwen.

Terug naar  
de basis


