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Beeldschoon

Tulp (Tulipa) is een geslacht van eenzaadlobbige 
planten uit de Leliefamilie (Liliaceae). Tulpen werden 
in de westelijke wereld geïntroduceerd door de 
ambassadeur voor keizer Ferdinand I in Turkije, die 
over de bloemen schreef die hij in 1551 in het Turkse 
Edirne had gezien. De aankomst van een vracht 
tulpenbollen in 1562 in Antwerpen betekende het 
begin van de Europese tulpenteelt.

In de 17e eeuw nam de populariteit van de tulp 
excessieve vormen aan. Er ontstond een ware 
tulpengekte, een ‘tulpenmanie’, die in 1636 en 
1637 veel Nederlanders in haar greep hield. Vanaf 
ongeveer 1630 werd de tulp financieel interessant. 
Er werd druk gehandeld in tulpen en tulpenbollen. 
Dit ontaardde in 1637 in windhandel. Handelaren 
waagden een gokje en gaven snel al hun bezit voor 
één enkele bol. 

Tulpen - 
manie in 
Holland

Tulpenboek, 
diverse 
kunstenaars, 
ca. 1648, Frans 
Hals Museum, 
Haarlem

Aangekocht 
met steun van 
de Vereniging 
Rembrandt.



De passie van 

Lucas Vos

Redactioneel

De marktplaats is het thema van deze GROW. Via 
de marktplaats van Royal FloraHolland worden uw 
bloemen en planten wereldwijd verhandeld. Wij zijn 
een dynamische, fysieke en virtuele marktplaats 
waar handel, kennis en innovatie samenkomen. 
Hier kunnen onze klanten en leden elkaar ontmoeten 
en zaken doen. In dit nummer komen allerlei 
onderwerpen aan bod die een directe link met onze 
marktplaats hebben. Zo leest u hoe CEO Lucas Vos 
de marktplaats als verbindend element ziet. En 
daarnaast leest u wat er nog verbeterd kan worden 
aan de marktplaats als het gaat om betrouwbare 
aanvoerinformatie en representatieve productfoto’s 
voor onze klanten. Laat u inspireren door GROW!

Ambitie
Marco van Zijverden,  
CEO van  
Dutch Flower Group

Kruisbestuiving
Op het Florist Event hield 
bloemstylist Geertje Stienstra 
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“ Ik wil mensen in hun kracht zetten”

“ Veiling Rhein-Maas is een vrij 
unieke plek”



De marktplaats is het thema van deze GROW. Lucas Vos, 
CEO van Royal FloraHolland, geeft aan dat marktplaatsen 
een hot item zijn geworden. “Iedereen vecht voor een stukje 
van de virtuele wereld. Het mooie is dat er maar één partij 
is die dat kan doen in de bloemen en planten; dat is Royal 
FloraHolland met al haar leden en klanten. Wij kunnen 
dat omdat wij al deze producten kunnen leveren. Er zijn zo 
veel bedrijven die hun digitale platform willen aanbieden. 
Wij moeten gebruikmaken van bestaande marktplaatsen, 
en onze producten met een look and feel van Royal 
FloraHolland exporteren. Laat ze maar langskomen voor 
een beauty contest. We moeten hierin snel opereren. 
En we moeten goed bekijken hoe we onze klanten hierin 
meenemen, want die hebben allemaal webshops. Gaat dat 
concurreren met elkaar? Het onderliggende probleem is 
dat van de ketenverkorting. Niemand weet precies hoe de 
toekomstige wereld eruitziet. Ik weet wel dat de klanten 
er bij gebaat zijn als wij al het aanbod bundelen. Klanten 
hebben nu vaak individuele links met kwekers. Dat is een 
heel gedoe. Hierin kan Royal FloraHolland als marktplaats 
verbindend werken.”

Balans vinden tussen pull en push
Lucas stipt de fysieke marktplaats aan, het zichtbare 
instrument van onze coöperatie. “Het Nieuwe Veilen komt 
dit eerste kwartaal met een blauwdruk. Ik ben erg blij met 
de manier waarop de discussie met onze leden en klanten 
verloopt. De noodzaak van de verandering is inmiddels wel 
doorgedrongen. De eindoplossing zit in het loskoppelen 
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De passie van

Lucas Vos

Lucas Vos ziet kansen 
voor de marktplaats: 
“Royal FloraHolland 
kan als marktplaats 
verbindend werken. 
Klanten zijn erbij 
gebaat als wij het 
aanbod bundelen. 
Zij hebben nu vaak 
individuele links met 
kwekers.”
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van de logistiek en het verkoopmoment. Dan zit je óf in 
de oplossing Af-tuin veilen óf in een daghandelsysteem. 
Of een eventuele tussenvariant. Het allerbelangrijkste 
hierin is het beschermen van de kleine kweker. Als wij 
puur en alleen naar een pull-instrument gaan, verliezen 
wij hen. We moeten naar een gedifferentieerde oplossing 
toewerken. Een juiste balans vinden tussen push en pull, 
dat is de uitdaging. En dan bekijken hoe zich dat ontwikkelt 
tot 2020. Het zou mooi zijn als we de logistieke stromen 
kunnen bundelen, ook in het kader van kostenbesparing.” 
Lucas geeft aan dat er nog ruimte is tot consolidatie 
bij klanten. “Nu hebben we 1500 klanten die niet heel 
gedifferentieerd te werk kunnen gaan. Klanten zijn heel 
erg goed bezig met de vraag wat toegevoegde waarde in 
de keten is. Het assortiment kunnen ze niet claimen; dat 
zit bij Royal FloraHolland. De vraag is: Hoe kunnen de 
klanten meerwaarde creëren voor de consument? Ik ben 
er heilig van overtuigd dat dit gaat leiden tot een keuze 
bij de consument, en daar wil ik graag met klanten over 
nadenken.” 

“Royal 
FloraHolland 
kan als 
marktplaats 
verbindend 
werken”

DE PASSIE VAN LUCAS VOS



6 GROW OP NAAR 2020

Op naar 2020

Hoe ziet de toekomst van het veilen 
eruit? Die vraag staat centraal tijdens 
de regiobijeenkomsten die deze week 
van start gingen. Dé kans voor leden 
om opnieuw hun stem te laten horen 
over de toekomst van de marktplaats. 
Klanten krijgen die mogelijkheid 
tijdens informatiebijeenkomsten  
in mei. 

“Tijdens de laatste regio- en klantbijeenkomsten is 
heel veel input opgehaald.” Aan het woord is Ronald 
Teerds, programme director van Het Nieuwe Veilen. 
“Dat komt deels door de hoge opkomst: in Rijnsburg 
zaten we op het hoogtepunt met meer dan honderd  
man in de zaal. Er is – terecht en begrijpelijk – veel 
nieuwsgierigheid. Daarnaast blijft iedereen scherp 
meedenken. Dat levert veel informatie en inzicht op.”
 
Commercie en logistiek ontkoppelen
“We hebben aan leden en klanten vier denkrichtingen 
gepresenteerd: Emotie, Centrale Mechanisatie, Focus 
op direct en Af-tuin. We zijn het met elkaar eens 
dat je commercie en logistiek moet ontkoppelen. Zo 
kun je de logistiek van de marktplaats efficiënter 
vormgeven. Directe stromen blijven een belangrijk 
deel van de afzet: 75% van de kwekers geeft aan de 
komende jaren minder via de klok en meer direct te 
gaan doen. Dat betekent dat je je moet richten op 
Focus op direct en Af-tuin.

Maar hoe precies? Dat hebben we de afgelopen drie 
maanden uitgewerkt. Door alle verzamelde input 
van leden en klanten te verwerken. En ook door 

Samen de 
toekomst 
ontwerpen:  
Het Nieuwe 
Veilen



De toekomst ontwerpen
De afgelopen maanden sprak het team van Het 
Nieuwe Veilen met meer dan twaalfhonderd 
mensen via onder meer achttien regio- en acht 
klantbijeenkomsten in binnen- en buitenland. 

Praat u dit voorjaar ook mee?
U vindt de laatste stand van zaken op 
onze website www.royalfloraholland.com/
hetnieuweveilen

Wanneer zijn de regiobijeenkomsten in uw 
omgeving?
Hier vindt u een selectie van de bijeenkomsten. 
Deze beginnen allemaal om 16.00 uur. Voor een 
volledig overzicht verwijzen we u naar onze 
website royalfloraholland.com. Ook in de agenda 
van GROW (pagina 31) staat een selectie.

Dinsdag 26 april: Royal FloraHolland Rijnsburg 
ontvangstruimte 
Maandag 2 mei: Café Bleeker Heerhugowaard
Dinsdag 3 mei: Royal FloraHolland Naaldwijk 
Fleurcenter, presentatieruimte 6.16
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onze bevindingen zo goed mogelijk te onderbouwen 
met data. Daar hebben we ook externe hulp bij 
ingeschakeld. Zo zorgen we ervoor dat we dat zo 
nauwkeurig en objectief mogelijk doen. Die stappen 
leveren een blauwdruk op: een beeld van hoe de 
toekomst er in grote lijnen uit zou kunnen zien. 
Transactiesysteem, logistiek en de rol van de klok zijn 
drie thema’s die hierin centraal staan.”
 
Praat mee!
“De komende weken vragen wij leden en klanten 
opnieuw om hun mening,” vervolgt Ronald. “Het is 
ongelooflijk belangrijk en waardevol om op deze 
manier met elkaar in gesprek te zijn. Dat merken we 
iedere keer weer. We hebben elkaar hard nodig om 
de toekomst van de marktplaats te ontwerpen. Ik 
hoop dat er ook nu zo veel mogelijk mensen zullen 
meedenken. Dus wil je weten wat er met je input 
is gebeurd? En wil je daar opnieuw je mening over 
geven? Dan is dit hét moment om invloed uit te 
oefenen: kom naar een van de bijeenkomsten en 
praat mee. Dat kan ik niet genoeg benadrukken.” ←
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Het 2020-programma World Flower 
Exchange zet volgende stappen op 
de Chinese markt. Er zijn inmiddels 
een aantal trials in Chinese 
supermarkten en een Chinees 
online boodschappenplatform 
gestart. Hierdoor wordt veel kennis 
over de Chinese consument, zaken 
doen in China en de logistieke 
processen verzameld.

Learning by doing. Dat staat continu centraal in het 
contact met de Chinese markt. “We zijn letterlijk 
de Chinese markt voor onze Nederlandse bloemen 
aan het openbreken. Als iets werkt gaan we ermee 
verder,” zo ook met de trials, vertelt Guido de Wit, 
programme director van WFE. In het eerste en het 
tweede kwartaal worden de trials uitgevoerd in 
diverse supermarkten en op een aantal e-commerce 
platforms. Gekeken wordt: Koopt een Chinees 
Nederlandse bloemen, en zo ja: via welk kanaal? Wat 
zijn de barrières in het zaken doen met China? Hoe 
geeft een Chinees graag bloemen cadeau? “Voorop 
staat dat het land een geweldige potentie in zich 
heeft, vanwege de grootte en het bevolkingsaantal. 
De focus ligt nu op Shanghai waar een enorm grote 
koopkracht is. Er zijn legio kansen.”
 
 
Women’s day
Guido geeft aan dat er trials in supermarkten lopen 
zoals bij de Metro, bij Lianhua en op e-commerce 
platforms als YiHaoDian, een dochter van Wallmart. 
“De Albert.nl van China.” Dit voorjaar is met de trials 
gemikt op Women’s day (in maart), een belangrijke 
dag waarop veel volumes bloemen zijn verkocht, 

Op naar 2020

Learning  
by doing:  
trials in China
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“De gift box is extra 
belangrijk, omdat de 
Chinees de verpakking 
te allen tijde wil zien. ”

aangewakkerd door speciale campagnes. WFE sloot 
aan op een bepaalde campagne met cosmetica, 
waarbij de vrouwelijke consument korting op een 
bos bloemen kon krijgen. Een speciale gift-box was 
uitgebreid in beeld met een bos bloemen. Speciaal 
voor deze trial werd een eigen productielijn opgezet 
met een tiental Chinezen die de bloemen bonden. 
Deze mensen werden getraind door onze collega’s 
in Shanghai. “De gift box is extra belangrijk, omdat 
de Chinees de verpakking te allen tijde wil zien. 
WFE gaat dan ook verder met trials op e-commerce 
platformen, en kijkt vooruit naar moederdag en 
I-Love-You dag in mei. Dit is een nieuw festival waar 
Chinese ongetrouwde en getrouwde koppels elkaar 
(nogmaals) de liefde verklaren.”

Interesse voor bloeiproces
Een van de ontdekkingen in de trials is dat Chinezen 
de herkomst van een bloem erg relevant vinden. “Dat 
Holland de afzender is, moet dus ook duidelijk op de 
verpakking vermeld staan.” Daarnaast is het moment 
van geven erg belangrijk.“ Chinezen ontvangen nu 
graag bloemen als ze op hun mooist zijn en dus al 
bijna uitgebloeid. Ook zijn de kleuren en de betekenis 
van de bloemen van belang. Voor het bloeiproces 

beginnen ze interesse te krijgen. Dat is iets wat wij 
bij ze willen versterken. Ze weten weinig tot niets van 
bloemen af, en wij willen ze laten zien dat het juist 
mooi is als je een bloem open ziet gaan. Chinezen 
zijn erg gevoelig voor het milieu. Het is een kans om 
te benadrukken dat een bloem een mooi natuurlijk 
product is.” In het derde kwartaal wordt het WFE-
programma geëvalueerd door Royal FloraHolland. ←

Guido de Wit  
Programme director van WFE 



‘Tuinbouw is boeiend’ was het thema 
van de 39ste editie van Kom in de 
Kas op 2 en 3 april 2016. Het is het 
grootste publieksevenement van de 
Nederlandse glastuinbouw 
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Actueel

Kom in 
de Kas

205.000 bezoekers
Het evenement is voor iedereen, 
maar er komen vooral jonge 
gezinnen en gepensioneerden 
op af. In het jubileumjaar 2002 
(waarin Kom in de Kas 25 jaar 
bestond) stond het evenement 
achtste op de ranglijst van 
landelijke evenementen, met 
een recordaantal van 228.000 
bezoekers. Sindsdien schommelt 
het aantal tussen dat getal en 
de 201.000 bezoekers van 2015. 
Dit jaar kwamen er 205.000 
bezoekers op Kom in de Kas af, 
waarschijnlijk veroorzaakt door 
het zachte voorjaarsweer. 



Financiën
De financiers zijn: 
Royal FloraHolland, 
belangenvereniging 
GroentenFruit Huis, 
Interpolis, Rabobank 
en Bayer CropScience.
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Enthousiaste kwekers
Het succes van Kom in de Kas ligt bij de enthousiaste kwekers 
die hun bedrijf openstellen in zestien regio’s door het land. 
De landelijke aftrap was op donderdag 31 maart bij Bunnik 
Vriesea’s in Kudelstaart. Tijdens een rondleiding leerden 125 
basisschoolleerlingen hoe je de beste Bromelia kweekt. Toen volgde 
er een avonturenspel en met het maken van een reuzenpuzzel 
openden zij Kom in de Kas 2016.

Geschiedenis
Tijdens de Floriade in Rotterdam 
(1960) was de consument 
enthousiast over de tuinbouw. 
Het idee werd geboren om mensen 
in echte kassen te laten kijken. 
Halverwege de jaren 60 waren 
er open dagen in het nieuwe 
Westlandse glastuinbouwgebied. 
Dat kreeg een vervolg in andere 
regio’s en sinds 1977 heet het 
Kom in de Kas.

Groei
“In het begin was er weinig 
budget. Nadat ik in 1990 
voorzitter werd, kwamen er 
sponsoren en was er geld voor 
reclame en een logo. Het is een 
schitterend concept om te laten 
zien wat je hebt. Ik ga zeker 
kijken,” zegt oud-voorzitter van 
Kom in de Kas, Wim van Delft.



Ambitie

• Marco van Zijverden wordt 
29 april 54 jaar. Geboren in 
Kudelstaart, woont nu in 
Aalsmeer

• Motto: Making Life 
Colourful. Doe die dingen 
die het leven van jezelf en 
anderen kleurrijker maken

• Waarden die hij belangrijk 
vindt: Respect voor elkaar. 
Zet mensen in hun kracht 

• In 2015 won hij 
de prestigieuze 
ondernemersprijs EY 
Master Entrepeneur of the 
Year

AMBITIEGROW12



Marco van Zijverden is CEO van 
Dutch Flower Group (DFG), een 
uniek familiebedrijf met dertig 
gespecialiseerde handelsbedrijven 
in verse snijbloemen, boeketten, 
planten en snijgroen. Marco’s vader 
adviseerde hem destijds niet in 
de bloemen te stappen maar ‘een 
echt vak te leren’. En nu, jaren later, 
staat Marco aan het roer van een 
internationaal handelsbedrijf dat 
goed is voor 1,4 miljard euro omzet 
in bloemen en planten per jaar. →

” Het was niet de 
bedoeling om de 
bloemenhandel  
in te stappen” 



Het bloed kruipt vaak waar het niet gaan kan. 
Ook in het geval van Marco en zijn link met de 
sierteeltsector. “Mijn opa was rozenkweker. Mijn vader 
vond kweken niets en ging de bloemenhandel in. Mijn 
vader begon in 1956 met één klant in Duitsland en 
stond aan de wieg van de OZ Group. Het was nooit 
de bedoeling om de bloemen in te gaan. Mijn vader 
zei altijd: ‘Ga een echt vak leren: advocaat of chirurg.’  
Ik kon studeren, ging uiteindelijk bedrijfskunde aan 
Nijenrode volgen. Het is het lot of toeval, maar ik 
ben uiteindelijk toch in de bloemenhandel beland. 
Ik vind het een prachtig product, en houd ervan om 
contact met kwekers te hebben. Ik heb uiteindelijk 
alles gedaan in mijn loopbaan: op de klok ingekocht 
en bloemen ingepakt.” Marco studeerde af en in die 
periode (1986) belandde de Amerikaanse dollar in een 
glijvlucht. OZ Export was afhankelijk van Amerika 
en de export nam af.“ Toen vroeg mijn vader of ik 

een plan wilde maken om dit financieel weer op de 
rit te krijgen, en het daarna uit te voeren. In 1993 
hebben Jaco (broer van Marco) en ik OZ Export 
overgenomen, en in 1999 zijn we met Art en Jaap van 
Duijn (Van Duijn Groep) gefuseerd tot Dutch Flower 
Group.”

Mensen in hun kracht zetten
Wat is de ambitie van Marco? “We willen het mooiste 
bedrijf binnen de internationale sierteelt zijn en 
blijven. Een bedrijf waar mensen graag willen werken 
en zich kunnen ontwikkelen.” Marco’s persoonlijke 
drijfveer is dat hij medewerkers in hun kracht wil 
zetten. “Ik ben iemand die anderen graag laat 
presteren. Ik kan namelijk niet alles in mijn eentje. Als 
medewerkers echt goed zijn, dan wil ik ze ook in hun 
kracht zetten. Ons bedrijf is groot geworden door de 
mensen die deze filosofie uitdragen. De juiste mensen 
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Wat is Dutch Flower Group?
Dutch Flower Group is ontstaan uit 
een fusie tussen de exportbedrijven 
van OZ Group (gestart in 1959) 
van de familie Van Zijverden uit 
Aalsmeer en de bedrijven binnen 
de Van Duijn Groep (gestart in 1969) 
uit Honselersdijk. De bedrijven 
zijn gefuseerd omdat hierdoor de 
gezamenlijke ambities beter bereikt 
konden worden. 

aantrekken, dat is voor 90% buikgevoel. Een cv 
kan nog zo mooi zijn, het moet klikken.” 

Tijd voor actie
Dutch Flower Group is voor Royal FloraHolland 
een belangrijke gesprekspartner over de strategie 
voor 2020. Waarom is dit handelsbedrijf nog meer 
belangrijk voor RFH? “Het inkoopvolume dat wij 
aanleveren is vrij groot. En daarnaast nemen we 
deel aan het Klantenplatform.”

Wat moet in de ogen van Marco versneld worden 
bij Royal FloraHolland? “Het is tijd voor actie. Als 
dit niet gebeurt, kun je als RFH in 2017 behoorlijk 
terug gaan lopen in omzet of zelfs in leden. Dat heb 
ik Lucas Vos ook gezegd. Het Nieuwe Veilen zal je 
moeten doorzetten. Het huidige veilsysteem is te duur. 
Het afmijnprincipe, daar kan ik wel achter blijven 
staan. Vijftien procent kostenbesparing in 2020 ga je 
niet redden met de huidige klokken en systematiek. 
De fysieke klokken, stop daar alsjeblieft mee. Of ga 
naar Af-tuin veilen, daar bespaar je enorm veel 
mee. Hierover zal de directie samen met de RvC een 
beslissing moeten nemen. Je krijgt nooit alle leden 
mee voor dit soort ingrijpende beslissingen. Je moet 
draagvlak hebben, maar op een gegeven moment 
moet je ook beslissingen durven nemen. Anders ga 
je achter lopen op de ontwikkelingen.” ←

“ Iedereen in dit 
bedrijf moet bereid 
zijn kennis te delen”
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Top 3 Meest gegeven Cadeaus

TOP 10 Snijbloemen richting Duitsland

5.019.000 €
2014

De export  
naar Duitsland 
neemt af →
Voor een compleet beeld van de afname 
van de export naar Duitsland heeft  
GROW een interview met markt specialist 
 Bettina Denker van Royal  FloraHolland  
gehouden. Ga naar onze website  
www.royalfloraholland.com

 –3,8 %
 Totale  Export

Snijbloemen

2015
976.357.000 €
2014
976.332.000 €

46 % 
Roos

15 % 
Tulp 

3 % 
Lelie

2 % 
Anjer

2 % 
Chrysant

5 % 
Gerbera

 19 % 
Overig 

3 % 
Amaryllis

2 % 
Narcis

3 % 
Zonnebloem 

9%

14%

9%

Consumptiewaarde 
bloemen 

11%

4.851.000 €
2015

BIG DATA
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Top 10Tuinplanten richting Duitsland

Top 10 Kamerplanten richting Duitsland

2 %Petunia

13 %

Viool

12 %

Overig
 

3 %
Decoratie

materia
al

2 %
Afrik

aantje

2 %
Hortensia

21 %
Geranium

2 %Anjer

2 %
Lavendel

5 %

Spaanse margriet

 –3,8 %
 Totale  Export

–12,6 %
Planten

Planten

2015
580.848.000 €
2014 
664.598.000 €

Snijbloemen

2015
976.357.000 €
2014
976.332.000 €

2 %
Narcis

3 %
Gerbera

4 %
Hyacint

5 %
Overig

2 %
Amaryllis

5 %Roos

5 %
Chrysant

3 %
Cyclamen

2.168.000 €
2014

2.009.000 €
2015

Consumptiewaarde planten 

16 %

Phalaenopsis

7 %
Kalanchoe



GROW18 INSIGHTS

GROW spreekt met Aad van den 
Enden (manager commerciële 
operatie) en Petra Schrikkema 
(manager kwaliteit) van Royal 
FloraHolland over dit onderwerp.  
Aad: “Nu, een jaar verder, blijkt 
dat dit niet zo werkt als we 
wilden. Het wordt inmiddels een 
ketenprobleem. Want klanten 
merken dat ze ook producten van 
mindere kwaliteit krijgen, terwijl ze 
daar wel een A1 prijs voor hebben 
betaald. Klanten hebben weinig tijd, 
dus laten het vaak gaan. Want als 
ze reclameren, moet het product 
eerst terug worden gestuurd. Dat 
kost weer tijd en mankracht. En 
bovendien valt er dan niets te 
verzenden. Per saldo staat het 
kwaliteitssysteem onder druk. In de 
directe stromen gaat het beter. Hier 
zijn kwekers zelf aanspreekbaar 
voor de kwaliteit van de informatie.” 

Classificering verliest waarde
Probleem is dat hierdoor de hele 
classificering van producten zijn 
waarde verliest, geeft Aad aan. “A1 
staat niet meer voor A1 (Dat is nu 
het hoogste kwaliteitslabel voor de 
sierteelt. Daarna komen A2 en B1). 
Mensen worden nu niet gedwongen 
zich hier aan te houden. En dat 

heeft tot gevolg dat kwekers 
proberen alles in de A1 te krijgen. 
Er wordt gesuggereerd dat het een 
goed product is, want er is geen 
adequate controle meer.”

Lagere prijs
Op dit moment ziet Royal 
FloraHolland alleen de reclamaties 
die wel gedaan worden, wat nu 
neerkomt op 1,4% in 2016 (ten 
opzichte van 1,5% in 2015) van de 
aangevoerde partijen. Dit lijkt 
op een kleine verbetering die 
misschien het gevolg is van de 
strengere interventiemaatregelen 
die per 1 januari 2016 zijn ingevoerd. 
Petra: “Maar het is het topje 
van de ijsberg. We zitten in een 
neerwaartse spiraal. Een deel 
van de klanten weet heus wel dat 
dit geen echte A1 is. Zij betalen 
uiteindelijk een lagere prijs omdat 
ze het moeten verdisconteren. 
Een grote groep klanten die in 
het ongewisse is over de kwaliteit 
van de producten van de kweker, 
betaalt nu een te hoge prijs.” 

Structurele verbeteringen
Wat is de oplossing voor dit 
kwaliteitsprobleem, denken Aad 
en Petra? “Er is een structurele 

verbetering nodig om de negatieve 
kwaliteitsspiraal te doorbreken.” 
Het team van kwaliteitsinterventie 
is in de zomer van 2015 gestart, en 
dit werpt zijn vruchten af, maar 
is helaas niet afdoende om de 
kwaliteit naar een hoger niveau te 
krijgen. Terug naar het oude keur-
systeem is volgens Petra geen optie 
vanwege te hoge kosten. 

Specifieke controles uitvoeren
“Het project 100% betrouwbare 
aanvoerinformatie is gestart en 
we verwachten dat daar stevige 
maatregelen uit komen. Voor 
de korte termijn breiden we het 
interventieteam uit, omdat we 
extra controles gaan invoeren 
op seizoensproducten. We 
kiezen voor een specifieke groep 
seizoensproducten, en voeren 
aan het begin en het einde van 
de aanvoerperiode specifieke 
controles uit. Het team gaat 
kwekers helpen zodat zij minder 
fouten maken. En het gaat sterker 
sturend optreden als aanvoerders 
bewust onjuiste informatie 
verstrekken. Daar hoort ook het 
niet meer veilen van producten bij,” 
vertelt Petra Schrikkema. ←

Betrouwbare aanvoer- 
informatie is een must

De betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie 
van onze kwekers laat te vaak te wensen over. 
Doordat Royal FloraHolland in 2015 gestopt is 
met keuren, zijn kwekers nu zelf verantwoordelijk 
hiervoor.  Klanten eisen meer dan ooit dat dit op 
orde is, en vinden dat dit fors moet verbeteren. 

Insights
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“ Op dit moment bieden veel 
kwekers hun product op een 
marktplaats aan met onjuiste 
productinformatie. Dit benadeelt 
zowel het inkoopproces van hun 
klanten als de gemiddelde prijs.”
Peter van Gijlswijk  
Quattro Plant

“ Een slechte zaak dat Royal 
FloraHolland op keurmeesters 
heeft bespaard de afgelopen 
jaren. Hierdoor loopt het 
kwaliteitsproces een stuk 
minder goed. Als eigenaar 
van een handelsbedrijf merk 
ik dit van dichtbij. Kwekers 
spelen met de classificering 
en proberen dingen uit. Het 
erge is dat de consument 
hier uiteindelijk de dupe van 
is, want die krijgt mindere 
kwaliteit bloemen en planten.”

Cees Heemskerk 
Heemskerk Rijnsburg

“ Klanten hebben veel last van de slordigheid van 
kwekers. Klanten moeten ook vooral kwekers 
kunnen beoordelen. Aan die beoordeling moet 
dan ook een aantal acties kunnen worden 
verbonden.”
Ronald Brand 
Handelsdivisie van de Groep Flore

“ De sancties vanuit 
Royal FloraHolland 
mogen een stuk hoger 
zijn. Als dit uiteindelijk 
kan betekenen dat jouw 
product van een A1 
naar een B1 gaat, komt 
het besef misschien 
sneller.”
Marcel van der Voort  
Van Schie Potlelies Honselersdijk
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Globetrotter
In deze rubriek staan voorwerpen van over 
de hele wereld centraal, die een directe link 
hebben met de internationale sierteeltsector 
en Royal FloraHolland. 

Vietnam is een exportland bij uitstek. Het klimaat 
zorgt dat de meeste gewassen jaarrond geteeld 
kunnen worden. Het Aziatische land is gemakkelijk 
te ontsluiten via luchttransport, de (snel)weg 
en er zijn relatief snelle bootverbindingen met 
omliggende landen. Dat maakt Vietnam tot een 
plek met veel potentieel. In Vietnam zijn de meeste 
bloemenkwekerijen gevestigd in Lam Dong, Dong 
Thap, Sapa, Moc Chau, Hanoi en Ho Chi Minhstad 
De meest geteelde bloemen zijn chrysanten, rozen, 
gladiolen en anjers. Dong Thap is een belangrijke 
provincie voor de bloemenproductie en heeft als 
grote afzetmarkt Ho Chi Minhstad. In beide regio’s 
zijn grote plannen om de bloemensector verder 
te professionaliseren qua (duurzame) productie, 

verbeteringen in de afzetketen, het verbreden van 
het assortiment en het zich verder positioneren 
van één van de steden als dé bloemenstad. Sinds 
2014 zijn er investeerders uit Japan en Taiwan die 
een bloemenkwekerij hebben opgezet in Vietnam. 
Een deel van de productie wordt voornamelijk 
geëxporteerd naar Japan en neemt elk jaar toe. 
In 2014 is er ongeveer 20 miljoen euro geëxporteerd 
naar Japan.

In Vietnam bloeit de sierteeltsector 



Drive Monceau Fleurs:  
bloemen kiezen vanuit je luie autostoel 

Bloemen bestellen vanuit je autostoel in de Drive Monceau 
Fleurs. Dat is de nieuwste ontwikkeling bij Monceau 
Fleurs, een grote Franse bloemenwinkel die gebaseerd is 
op zelfbediening. Het principe van de Drive is dat van de 
fastfood. Vanuit de auto kiest de klant bij een bestelpaal 
het type boeket of de compositie. Net als de kleur en het 
soort plant. Hij kan meteen doorrijden naar het loket om 
het bestelde product af te halen én te betalen. De Drive 
is onlangs geopend voor een testperiode bij de Monceau-
winkel in La Garde, in Zuid-Frankrijk.

Uit de Belgische vakpers: de Plant Bag is een rugzak 
met planten erin. Een ventilatorsysteem trekt de 
lucht door een substraat van plantenwortels. De 
gezuiverde lucht komt via een kraag of sjaal bij neus 
en mond. De Plant Bag kwam als winnaar uit de bus 
bij een ontwerpwedstrijd met als doel oplossingen 
te zoeken voor toenemende luchtverontreiniging. 
Strategic Product Designer Marnix de Kroon 
(Technische Universiteit Delft) was een van de vijf 
ontwerpers. Hoe kwam hij hierbij? “Niet alleen in het 
buitenland zoals in China, is de luchtkwaliteit slecht, 
ook in Nederland laat deze vaak te wensen over. Dit 
kan een alternatief zijn.” 

Iraans Nieuwjaar en de hyacint 

In Iran wordt rond 21 maart het voorjaars- en 
nieuwjaarsfeest Noroez gevierd. Tijdens dit feest, 
dat maar liefst dertien dagen duurt, is in de huizen 
Haft-Shin te vinden. Een gebruik waarbij er zeven 
symbolische voorwerpen op tafels staan. Volgens de 
traditie moeten er zeven voorwerpen in huis komen 
die in het Farsi met de letter ‘s’ beginnen. Een van 
de vaste voorwerpen op de tafel is een hyacint. 
Deze staat voor de Iraniërs symbool voor lente en 
de hemel. Daarnaast staan op de tafel: een spiegel, 
munten en een goudvis.
Het feest wordt gevierd op de dag van de lente, als de 
zon pal boven de evenaar staat. Noroez is in Iran het 
grootste feest van het jaar. Tijdens dit feest worden 
de huizen grondig schoongemaakt en versierd met 
bloemen, slingers en allerlei mooie voorwerpen.

Schone lucht door de Plant Bag
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De marktplaats van Royal FloraHolland in al haar 
facetten. Een verhaal over de extra marktplaats 
Veiling Rhein-Maas, waar steeds meer kwekers 
van Royal FloraHolland product aanvoeren. 
Rozenkweker Tom Meewisse vertelt waarom. 
Daarnaast een verhaal over het belang van 
goede productfoto’s vanuit het perspectief van 
onze klant Heemskerk Flowers.

“ Klokvoorverkoop 
is een succes”

“ De grootste verandering 
binnen onze marktplaats 
is het platform 
FloraMondo waar de 
digitalisering is ingezet”
Jeroen van Sprang 
Veilingmeester plantenklok  
Naaldwijk

Perspectieven

Veilingmeester Jeroen van Sprang werkt al 15 jaar 
voor Royal FloraHolland. Voor het grootste gedeelte 
werkt hij bij de plantenklok in Naaldwijk. Hij komt 
uit het boomkwekersgebied van Boskoop, en kent 
zodoende de tuinbouw van binnenuit. Hij vertelt over 
de veranderingen binnen onze marktplaats, en daar 
is klokvoorverkoop een onderdeel van.

Jeroen noemt dit een succes. De aanvoerder hoeft er 
niet veel aan te doen. Een derde van de aangevoerde 
partij kan aangeboden worden via FloraMondo. 
Hiermee wordt de mogelijkheid van 24/7 inkoop een 
feit. Het voordeel hiervan is dat er klein ingekocht 
kan worden tegen een prijs die de aanvoerder 
zelf aangeeft. Voor nu zien wij een gemiddelde 
prijsstijging van tien procent bij partijen waar 
klokvoorverkoop is ingezet.

Ontwikkeling aan de plantenklok
Er wordt sinds een paar jaar minder geveild via 
de klok. Dat is een feit. Jeroen geeft aan dat de 
plantenklok hier minder last van heeft dan de 
bloemenklokken. De grote daling in klokvolumes 
zitten vooral bij bloemen door de opmars van directe 
verkoop. Bij planten gaat dat minder snel. Wat de 
veilingmeester wel signaleert, is dat de plantenklok  
veelal gebruikt wordt om de zogenoemde restpartijen 
weg te werken. “Hierdoor kan overaanbod verstorend 
werken. Op die momenten worden aanvoerafspraken 
gemaakt met aanvoerders die een excessief 
klokaanbod hebben. Dat komt omdat in diverse 
productgroepen soms teveel wordt geproduceerd. Ik 
vraag mij wel eens af of kwekers zich realiseren voor 
wie ze produceren.”

De Russische markt
Jeroen geeft als voorbeeld de ontwikkeling op de 
Russische markt. “Een paar jaar terug kon daar het 
hoge segment planten worden verkocht, en zorgde 
dat voor een positieve impuls in verkoop. Het kon 
niet duur genoeg zijn. Die tijd is voorbij. Nederlandse 
kopers kopen nu een goedkoper segment in, door de 
ontwikkelingen in Rusland. Een alternatieve markt 
is niet zomaar gevonden.” Jeroen vindt om die 
reden het zoeken naar nieuwe markten, waar Royal 
FloraHolland in haar strategie 2020 hoog op inzet, 
heel positief. En het programma Het Nieuwe Veilen 
vindt hij ontzettend belangrijk in het kijken naar de 
toekomst.

Verantwoording bij de aanvoerders
Wat zijn de grootste veranderingen binnen Royal 
FloraHolland voor onze marktplaats? Jeroen noemt 
de digitalisering die ingezet is met het platform 
FloraMondo. De veilingmeester ziet wel dat een 
gedeelte van de aanvoerders nog niet is meegegaan 
met de tijd van digitalisering. Royal FloraHolland 
speelt hier een rol in, aldus Jeroen. “Wij moeten 
duidelijker zijn. Vanuit het verleden zijn we gewend 
iedereen altijd te helpen. Nu leggen we meer 
verantwoording bij de aanvoerder. We doen niet alles 
meer. De ondernemer kan zichzelf goed positioneren 
met de mogelijkheden die onze coöperatie biedt.” 
Hierin merkt Jeroen dat een gedeelte van de 
aanvoerders traditioneel is ingesteld. “Ze weten vaak 
niet hoe ze mee kunnen gaan met de tijdgeest”. ←
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Het is erg belangrijk dat er goede productfoto’s 
worden gecommuniceerd in dealing rooms. Veel 
kwekers leveren in de praktijk geen betrouwbare of 
representatieve productfoto’s aan. René Egberts, 
hoofd inkoop bij handelsbedrijf Heemskerk Flowers, 
aan het woord.

René werkt al een aantal jaren vanuit de dealing 
room in Rijnsburg. Hij merkt dat veel kwekers geen 
of nauwelijks betrouwbare en representatieve 
productfoto’s aanleveren. Dit is een slechte zaak. 
“De kweker moet zich veel meer bewust zijn van het 
belang hiervan. Hij wil wel de hoogste prijs hebben, 
maar hij wil daar niet alles voor doen blijkbaar.”  
Wat is het grootste belang van een goede product-
foto? “De rijpheid van een product is hier zichtbaar 
op. Zeker nu het zomerseizoen er weer aankomt. Een 
hortensia bijvoorbeeld, de bloei hiervan verschilt van 
dag tot dag. Daardoor moet er elke dag een verse 
productfoto worden aangeleverd. Dit wordt nu door 
Royal FloraHolland aan de kweker overgelaten, en 
daardoor gebeurt er niets.” 

Verplicht 
Het hoofd inkoop vindt dat Royal FloraHolland dit 
proces al te lang laat lopen. Hij adviseert strenger 
op te treden tegen kwekers die zich hier niet aan 
houden. “Ik vind zelfs dat een representatieve 
productfoto verplicht moet worden.” De medewerker 
van Heemskerk Flowers geeft aan dat het 
handelsbedrijf voor de export zorgt dat er van alle 
producten een geschikte foto wordt gemaakt. “Zo 
zou het hier ook binnen moeten komen. Geen tijd is 
geen excuus voor kwekers, vind ik.” René merkt op 
dat het vooral bij de planten droevig gesteld is met 
het aanleveren van representatieve productfoto’s. 
“Zeventig tot tachtig procent van de foto’s klopt hier 
niet. Bij planten klopt vaak het rijpheidsstadium niet. 
Mixplanten zien er vaak anders uit dan op de foto.” 

Vertrouwen bij kopers 
Wat René Royal FloraHolland nog mee wil geven?  
“Het verplichten van een goede productfoto had al 
lang op orde moeten zijn, voordat het beeldveilen 
werd ingevoerd. Als de veiling wil dat we alles 
op afstand kopen, moeten ze wel zorgen dat er 
representatieve productfoto’s in omloop zijn.” 
René denkt dat als kwekers bij de planten zorgen 

“ Bij foto’s van planten 
klopt nu vaak het 
rijpheidsstadium 
niet.”
René Egberts 
Hoofd inkoop 
bij Heemskerk Flowers 

“ Een representatieve productfoto 
moet verplicht worden”

voor een actuele productfoto, er meer vertrouwen 
bij de kopers zal komen. En dat er mogelijk daardoor 
ook meer via KOA wordt gekocht. 

Alle producten op de veiling inkopen 
Tenslotte, wat is volgens René het grote voordeel 
van kopen in een dealing room ten opzichte van de 
klok? “Het grote voordeel hiervan is dat inkopers al 
hun eigen producten op alle veilingen kunnen kopen. 
Daarnaast heb je hele korte lijnen binnen het bedrijf 
vanuit de dealing room. Het communiceert enorm 
makkelijk. Onze inkopers kunnen nooit elke ochtend 
over drie veilingen lopen om bloemen te beoordelen. 
Daarom is het zo belangrijk dat er representatieve 
productfoto’s zijn.” Reactie van Eric Velthuyzen, 
manager operatie veilen: “Royal FloraHolland neemt 
het geluid van kopers serieus. Daarom is het project 
honderd procent aanwezigheid van productbeelden 
nu draaiende.” Zie ook het artikel Insights op pagina 
18/19 in dit blad. ←
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In 2011 zijn coöperatie Landgard (twee vestigingen in 
Duitsland) en de activiteiten van Royal FloraHolland 
in Venlo samengebracht in Veiling Rhein-Maas. Een 
belangrijke reden voor het samenvoegen van de 
drie locaties was de wens van klanten en kwekers uit 
de regio om te komen tot aanbodconcentratie. De 
verwachting was dat concentratie zou leiden tot een 
betere afstemming tussen aanbod en vraag. Met als 
gevolg een stabielere prijsvorming en verlaging van 
de kosten. Voor kwekers van Royal FloraHolland is 
Veiling Rhein-Maas een interessante plek om product 
af te zetten omdat het een extra marktplaats in 
Duitsland is, aldus Ruud. “De time to market is heel 
kort. Producten zijn door snelle logistieke stromen 
zo in het Ruhrgebied, waar een groot deel van de 
consumenten bereikt wordt. Dit zorgt voor een 
bredere afzet voor de leden. Via onze veiling bereiken 
kwekers een groot koperspubliek.” 

Gigantische consumentenwaarde
Knorr noemt als vergelijking op dat alleen al in de 
deelstaat Nordrhein-Westfalen 17 miljoen mensen 
wonen. De Duitse consument zet op jaarbasis 
8,5 miljard euro om in bloemen en planten. “De 
consumentenwaarde is gigantisch.” Een bijkomend 
voordeel van afzet op Veiling Rhein-Maas dat voor 
een kweker interessant kan zijn, is het feit dat het 

De poort naar Duitsland: 
Veiling Rhein-Maas

uitgiftebeleid van veredelaars in Duitsland anders is. 
“Hier kan bijvoorbeeld Avalanche+ wel geveild worden 
als het ‘quotum’ voor Nederland ‘vol’ is. Duitsland 
hanteert een ander beleid en heeft daardoor meer 
productdifferentiatie. Zo worden hier bijvoorbeeld 
kortere rozen geteeld qua steellengte.” 

Autonome prijsvorming
Doordat de drie veilingen geclusterd zijn, is de 
prijsvorming ook geclusterd. Hierdoor is Veiling 
Rhein-Maas een internationale marktplaats met een 
autonome prijsvorming. Knorr noemt als vergelijking 
de prijsvorming rond Valentijn: “Waar Aalsmeer acht 
dagen voor 14 februari piekt, pieken wij vier dagen 
voor Valentijn.” Een groot aantal kwekers die bij 
Veiling Rhein-Maas aanvoeren, komt uit Brabant en 
Limburg. Maar de veiling heeft ook veel aanvoerders 
uit de rest van Nederland. “Hierdoor draagt onze 
veiling bij aan het resultaat van beide coöperaties: 
Royal FloraHolland en Landgard.” Hoe zou de wereld 
van de sierteelt er zonder Veiling Rhein-Maas uitzien? 
“Dan zou het een stukje saaier zijn,” lacht Ruud. “Wij 
zijn de vanillesaus op de Apfelstrüdel.” ←

Totale omzet Veiling Rhein-Maas en percentage  
RFH-kwekers:

2011: € 278.944.000,- 
Daarvan was 47,2% afkomstig van RFH-kwekers

2015: € 321.780.846,- 
Daarvan was 57,2% afkomstig van RFH-kwekers

Perspectieven

Veiling Rhein-Maas in Herongen (Duitsland) is 
een onderdeel van de marktplaats van Royal 
FloraHolland. Wat zijn de voordelen voor onze 
kwekers van deze Duitse veiling? “We zijn de poort 
tot Duitsland,” aldus directeur Ruud Knorr.

“ Via onze veiling 
bereiken kwekers 
een groot 
koperspubliek”.
Ruud Knorr   
Directeur Veiling Rhein-Maas 



Naast afzet bij Royal FloraHolland Aalsmeer, kiest hij 
nu bewust ook voor Veiling Rhein-Maas. Waarom? “De 
prijsvorming wordt hier goed opgepakt. Je moet wel 
een ietsje meer betalen voor het transport. Het is een 
totaal andere markt.” 

Ter vergelijking geeft Tom aan dat exporteurs in 
Aalsmeer voor speciale bloemendagen meestal twee 
weken van tevoren inkopen op de klok. Daardoor kan 
de roos hier eerder pieken dan op Veiling Rhein-Maas, 
waar het product een week later dan Aalsmeer piekt 
qua prijsvorming. Dit komt ook door het verschil in 
veiling: Aalsmeer is een exportveiling, en Herongen 
een veiling waar veel eindverkopers inkopen. “Pas als 
de prijs zakt in Aalsmeer, voeren wij iets meer aan op 
Veiling Rhein-Maas. De beide veilingen hebben een 
groep vaste kopers.” 

Unieke plek
Wat is volgens de rozenkweker hét voordeel van 
aanvoeren op een extra marktplaats? “Veiling Rhein-
Maas zit dicht bij de bloemisten, dat is vrij uniek. 
Daarnaast is het een vrij unieke plek omdat er geen 
exporteur en groothandel tussen zitten. Dat scheelt 
in de logistiek en kosten voor bloemisten. Nog een 
voordeel, je zit vanaf Herongen zo in het Ruhrgebied 
met je handel. En Venlo en Keulen zitten om de 
hoek, daar wonen veel potentiële consumenten.” 
Tom is tevreden met Veiling Rhein-Maas en blijft de 
komende jaren zijn product hier afzetten.

Tevreden 
rozenkweker blij 
met Veiling  
Rhein-Maas

“ Je zit vanaf 
Herongen zo in 
het Ruhrgebied 
met je handel”
Tom Meewisse  
Rozenkweker

Tom Meewisse, rozenkweker uit Bergschenhoek 
(samen met vader Aad), startte twee jaar geleden 
met het aanvoeren van de cultivar Grand Prix op 
Veiling Rhein-Maas. Een grote kweker viel weg, en 
toen kon hij aanschuiven. Daarna stopte hij met 
Grand Prix en schakelde hij over op Red Naomi. 
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Relatiebeurs Seasonal 
Trade Fair
Op de Seasonal Trade Fair waren diverse 
plantenkwekers aanwezig om hun product te 
demonstreren. Deze beurs wordt door kwekers vooral 
gezien als relatiebeurs om klanten en vakgenoten te 
ontmoeten. In de dagelijkse bedrijfsvoering is hier vaak 
geen tijd voor. De jonge kweker Arie van der Harg van 
VDH Plant uit Made heeft veel Petunia Nightsky in zijn 
stand. “Een nieuw product dat ik hier speciaal onder de 
aandacht wil brengen.” Opmerkelijk aan zijn stand is de 
landkaart met daarop Brabant gepositioneerd met de 
tekst ‘Made in Made’. Een goede marketingactie. “We 
zijn trots op onze link met Brabant.”

Inspiratie op het 
Florist Event

Kruisbestuiving
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Mooie kick-off  
voor het seizoen 

Inspiratie op het 
Florist Event 

De Drentse potplantenkweker 
Van Winden-Erica BV ziet de 
Seasonal Trade Fair als een 
belangrijk evenement als start van 
het seizoen. Berry van der Zwet, 
manager sales: “Veel producten 
staan nu in bloei en die kunnen 
we hier mooi demonstreren als 
kick-off voor het seizoen. Zo 
hebben we hier veel violen, bellis 
en senetti staan die we produceren 
voor diverse tuincentra. Speciaal 
voor Moederdag hebben we een 
patioroos met opvallende grote 
bloemen, ‘een echte bestseller’. We 
zijn er klaar voor.” Van Winden doet 
veel zaken met Albert Heijn voor 
kamerplanten.

Geertje Stienstra verzorgt demonstraties bloem-
schikken in binnen- en buitenland. De subtiele 
bloemwerken die de Friezin creëert, lijken soms simpel, 
en dan opeens verrassen ze. “Het is super leuk om 
deze demo te doen. Ik heb het zo gemaakt dat alles 
er net inpast. Op woensdag heb ik veel reacties van 
het publiek gehad. Het filmpje ervan heb ik op mijn 
Facebook geplaatst en hier kreeg ik meerdere likes.” 
Wat Geertje aanspreekt is dat ze op het Florist Event 
direct contact met kwekers heeft. “Ze zien dat ik echt 
met hun product bezig ben, en dat is natuurlijk erg 
leuk. Ze vertellen met passie over hun product.” Het 
netwerken is een belangrijk aspect van deze beurs. “Je 
hebt elkaar echt nodig in de sierteeltsector.” 
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Leren van Franse patisserie Verpakkingen spelen een 
essentiële rol bij de verkoop. Bij de gerenommeerde Franse 
patisserie LADURÉE staan consumenten in de rij voor mooi 
verpakte macarons. Dit zijn kleine, luchtige koekjes in 
vrolijke kleuren. 

Bij LADURÉE koop je een luxe verpakking voor 17,50 euro. Een 
groot verschil met de Lidl, waar je al voor een paar euro een 
doosje koopt. Het zit ’m in de persoonlijke touch. Steef haalt 
hier inspiratie uit. “LADURÉE slaagt erin om haar macarons 
iets persoonlijks, en een gevoel van luxe mee te geven. Met 
een luxe verpakking en een gepersonaliseerde wikkel wil ik 
het gevoel van LADURÉE ook overbrengen met Vanda.” 

Trends
Steef van Adrichem, 
mede-eigenaar van 
orchideeënkwekerij 
Anco pure Vanda, haalt 
veel inspiratie uit Parijs. 
Welke trends ziet Steef? 
En bij welke trends sluit 
hij aan met zijn product?



Zoeken naar gemak 
Consumenten en zakelijke 
relaties zoeken steeds vaker 
naar gemak. Steef: “Gemak 
zie ik als trend. Voor luxe 
hotelketen Four Seasons 
George V ontwikkelde ik een 
gepersonaliseerd cadeau. 
Hotelgasten konden zo het 
bloemengevoel van George 
V mee naar huis nemen. 
Helaas laat de douane niet 
overal bloemen door. Het 
idee staat nu bij George V 
in de ijskast.” Een handige 
verpakking met kant-en-klare 
Vanda’s maakt het werkende 
leven van de kamermeisjes 
bij deze hotelketen een 
stuk gemakkelijker. “Zij 
plaatsen ons product zo in de 
hotelkamers en hebben er drie 
weken geen omkijken naar. 
Wat scoort is vaak simpel.”

Jeff Leatham, artistic director 
van de Four Seasons Hotel 
Group, laat Anco pure Vanda 
graag stralen in Four Seasons 
Hotel George V in Parijs. 



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

← Winnaars Formidable Florists

De gelukkige winnaars van de lezersactie in GROW 
van 13 februari zijn geworden: Tjeerd Arendse, 
bollenkweker uit Slootdorp en Bianca Vreugdenhil, 
bloemstylist uit Naaldwijk. Zij hebben inmiddels het 
boek Formidable Florists ontvangen. Op de foto 
Tjeerd en Nel Arendse in hun tulpenkwekerij.

←  Sponsor de RopaRun

De RopaRun (14-18 mei) is een loopevenement 
vanuit Parijs (520km) en Hamburg (560km) naar 
Rotterdam. De opbrengst is voor mensen met kanker. 
Al 18 jaar doet het RopaRunTeam Royal FloraHolland 
mee met vijfentwintig medewerkers. Dit team 
wordt gesponsord door leden, klanten, collega’s en 
relaties. Doet u dit jaar ook mee om het evenement 
te sponsoren? Het team hoopt dit jaar ook weer een 
mooi bedrag te kunnen doneren. Met het geld dat de 
vele teams ophalen kan het leven van mensen met 
kanker en hun familie waar mogelijk een beetje beter 
gemaakt worden! Wilt u het team nog steunen, kijk 
dan voor meer informatie op www.roparunteam97.nl  

Nieuwe brochure Milieu en Veiligheid
 
In de nieuwe brochure Milieu en Veiligheid van Royal 
FloraHolland leest u waar u aan moet voldoen op 
onze marktplaatsen. Hier vindt u de belangrijkste 
voorschriften op het gebied van Arbo, Milieu 
en Veiligheid met daarin de gewijzigde wet- en 
regelgeving. Lees de nieuwe brochure om te zorgen 
dat u op de hoogte bent en blijft. Doordat de overheid 
wet- en regelgeving wijzigt, moet Royal FloraHolland 
ook de brochure Milieu en Veiligheid periodiek 
wijzigen. De nieuwe brochure Milieu en Veiligheid 
staat op de website van Royal FloraHolland:  
www.royalfloraholland.com
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Colofon GROW
GROW, het relatieblad van Royal 
FloraHolland voor klanten en kwekers, 
verschijnt zes keer per jaar en is ook te 
lezen op www.royalfloraholland.com.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

GROW@floraholland.com

Meer informatie over ons  
nieuwe relatieblad vindt u op 
www.royalfloraholland.com/grow. 

Dit tweede nummer van GROW is 
gemaakt door: 
Katja Bouwmeester (hoofdredacteur) 
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur) 
Nancy Bierman (redacteur) 
Willem Goedendorp (corrector) 
drukkerij Van Deventer bv 
Total Identity: Sümeyra Günaydin 
(grafisch ontwerper)
Sieds de Boer (senior adviseur ) 
Marco de Haan (projectmanager) 
Nils van Houts (fotograaf) 
Erik van der Burgt (fotograaf) 
Cok van den Berg (fotograaf)
Elske Koopman (freelancer)

Fotografie
Hotel George V Parijs, Jeff Leatham en 
iStock (p28-29)
Mark Rinaldi en Serious Eats (Iraans 
Nieuwjaar p21)
Mieke Haaksma, (foto Vietnam p20)

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

Vragen?
Voor informatie over of wijzigingen in  
de toezending van dit relatieblad kunt  
u e-mailen naar  ledenadministratie@
floraholland.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 c.q. polypropyleen.

Feestzaal Breughel,  
Beerveldse baan 32,  
Lochristi (Vlaanderen)

Restaurant de Turfhoeve, 
Middenpeelweg 1,  
Sevenum (Limburg)

Royal FloraHolland Rijnsburg, 
Ontvangstruimte (Z-H)

Zalencentrum Valom,  
Karstraat 2, Huissen (Gld)

Parola Langeraar, 
Langeraarseweg 37,  
Langeraar (Z-H)

Café Bleeker, Middenweg 550, 
Heerhugowaard (N-H)

Atlas Hotel Holiday,  
Groene Kruisweg 11,  
Spijkenisse (Z-H)

Mosav Givat Chen (Israël)

Royal FloraHolland Aalsmeer
Buffet start om 18.00 uur en alv 
om 19.30 uur

De IFTEX Expo Kenia

Beurs voor kwekers en 
internationale klanten 
De beurs vindt plaats in het 
Oshwal Center in Nairobi 
(Parklands) 

Agenda Colofon

Maandag 25 april

Dinsdag 26 april

Donderdag 28 april

Maandag 2 mei

Dinsdag 3 mei

Donderdag 19 mei en 
vrijdag 20 mei

Donderdag 2 juni

Woensdag 8  
tot vrijdag 10  
juni 2016

Een greep uit de regiobijeenkomsten van 
Royal FloraHolland

Algemene ledenvergadering

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



Royal FloraHolland is de coöperatie waar je je geld 
verdient. Een snelle, wereldwijde logistieke keten met 
meer dan 100.000 transacties per dag, die binnen een 
paar uur de mooiste producten naar alle windstreken op 
alle continenten stuurt. Miljoenen planten en bloemen in 
maar liefst 400.000 soorten.

Een wereldwijde 
marktplaats waar 
het draait om het 
verhandelen van 
bloemen en planten.

Een geoliede 
logistieke 
machine


