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Beeldschoon

Vrolijke 
gerbera 

De gerbera is een niet-geurende bloem die behoort tot het 
plantengeslacht Asteraceae en inheems is in Zuid-Afrika, 
Azië, Zuid-Amerika en Tasmanië. De Leidse botanicus 
Gronovius heeft de plant in 1737 ontdekt en vernoemd 
naar zijn collega Traugott Gerber, een Duitse arts die op 
het Deense Jutland bloemen verzamelde. 

Gerbera is een van de weinige bloemen die geen 
symbolische betekenis heeft. Misschien doordat de 
gerbera pas vrij laat, halverwege de achttiende eeuw 
bekend werd? Desalniettemin is het een bijzonder vrolijke 
bloem. De oranje gerbera is het symbool van de Wereld 
Niet Roken Dag op 31 mei, ooit begonnen in Scandinavië. 
Op deze dag wordt de Gerbera Award uitgereikt aan een 
organisatie of persoon die zich sterk heeft gemaakt voor 
maatregelen die het niet-roken bevorderen.
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Thema GROW: Wereldwijd

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Er 
verschijnen steeds meer marktplaatsen. Daarnaast 
groeit de sierteeltproductie in verschillende delen 
van de wereld. Als sierteeltsector móéten wij hierop 
inspringen door op de rijdende trein te stappen. Doen 
we dat niet, dan raken we kwekers en klanten kwijt, 
zegt Lucas Vos. “Zorg dat je meebeweegt. Zodat Royal 
FloraHolland uiteindelijk kan doen waar zij goed in is. 
Vraag en aanbod bij elkaar brengen in de wereldwijde 
sierteelt.” 
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“Willen we een wereldwijd significante speler blijven in de internationale 
sierteelt, dan moeten we internationale stromen aan ons binden. Ook al zijn 
het concurrerende stromen van onze kwekers. Wij moeten groot denken als 
Royal FloraHolland. Anders worden we als speler geminimaliseerd. En dan 
raken onze leden de coöperatie kwijt”, meent Lucas Vos. 

De passie van

Lucas Vos

Lucas geeft als voorbeeld dat er steeds meer rozen 
uit Ecuador komen. Mogen die op de Nederlandse 
marktplaats komen? “Ik begrijp heel goed dat de 
Keniaanse kwekers dit niet willen. Omdat dit niet goed 
voor hen is. De vraag is: zouden de rozen hier anders 
ook zijn gekomen? Ja, want al onze klanten hebben 
global sourcing en zijn goed georganiseerd.” 

Dé partij blijven
Wat Lucas heel erg belangrijk vindt, is dat Royal 
FloraHolland dé partij blijft die vraag en aanbod 
bundelt en blijft bundelen in de sierteelt. “Dit kunnen 
allerlei aanbieders zijn. Internationale klanten 
mogen hier inkopen. Wij gaan alleen geen diensten 
na het aankoopmoment faciliteren. Dat doen onze 
exporteurs al.”

Groei in het buitenland
Welke coöperatie is met Royal FloraHolland te 
vergelijken? Lucas denkt aan Friesland Campina, 
een bedrijf dat leden heeft in Nederland, Duitsland 
en België. Daarnaast koopt deze coöperatie melk 
op van onder andere Chinese en Pakistaanse 

melkveehouders. “Het is interessant om te zien hoe 
dit Nederlandse bedrijf dat doet. Het aanbod loopt 
via hen, maar het zijn niet alleen maar leden. Royal 
FloraHolland is een sterke Nederlandse coöperatie, 
en we staan als een huis. Als ik eerlijk ben zit de groei 
voor ons bedrijf in het buitenland. En dan denk ik 
aan groei in omzet, niet in ledenaanwas van kwekers. 
Groei mag losgekoppeld worden van lidmaatschap 
in de toekomst. In het buitenland groeit de sierteelt 
harder dan in Nederland, en daar moeten wij op 
inspelen.”

We moeten veranderen
Is onze marktplaats onmisbaar? Lucas benadrukt 
dat de wereld om ons heen zo snel verandert dat 
wij mee moeten bewegen. Er ontstaan steeds meer 
internationale marktplaatsen – denk aan E-Bay 
en Alibaba – en daar kan Royal FloraHolland op 
inspelen. “Door nog digitaler te acteren. De markt 
gaat uitwijzen waar het heengaat met onze fysieke 
marktplaats. Tegelijkertijd moeten wij in de kern 
hetzelfde blijven. De centrale rol in de wereldwijde 
sierteelt spelen.” ←

“ We moeten dé partij 
blijven die vraag en 
aanbod bundelt”
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“ Groei mag 
losgekoppeld 
worden van 
lidmaatschap  
in de toekomst”
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Op naar 2020

“Bij het ontwerpen van Het Nieuwe Veilen was één  
ding duidelijk: one size fits nobody.” Aan het woord is 
Ronald Teerds, programme director van Het Nieuwe 
Veilen. “Er bestaat simpelweg geen oplossing die 
iedereen past. We hebben verschillende instrumenten 
nodig. Daaraan bouwen we nu volop. En het uitgangs
punt is en blijft: digitaal is de standaard.” 

Eerste pilot Vandaag voor Morgen in juni
“Wat we bouwen, beproeven we via experimenten. 
De komende periode gaat vrijwel iedereen daar 
iets van merken. We weten nu veel meer over welk 
systeem goed bij Vandaag voor Morgen past. Zo 
komt er in april een pilot Vandaag voor Morgen. 
We gaan testen met één klok en we beginnen bij 
snijbloemen. Dat is nu de beste keuze op basis van 
onze data, gesprekken met kwekers en klanten 
en de kennis van specialisten van de Erasmus 
Universiteit”, vertelt Ronald.

Testen in mei
Hoe werkt Vandaag voor Morgen, van het moment 
van veilen tot en met het afleveren bij de klant de 
volgende ochtend vroeg? “Tot mei testen we eerst 
wat daar technisch voor nodig is. Met de lessen 
die we daaruit leren, kunnen we in juni een eerste 
live experiment doen met een productgroep en 
een selectie kwekers en klanten. Welke ‘spelregels’ 
daarbij gelden, bespreken we met werkgroepen 
kwekers en klanten.”

Beeldveilen bij planten
“Digitaal is de standaard”, vervolgt Ronald. “Dat 

betekent als eerste het ontkoppelen van logistiek 
en prijsvorming. Dat zorgt voor lagere kosten 
doordat we minder karren verplaatsen. Daarnaast 
is beeldveilen randvoorwaardelijk voor het inrichten 
van een landelijke, virtuele klok. Daarom gaan we 
ook op de plantenklokken in Aalsmeer en Naaldwijk 
beeldveilen. Dit najaar zetten we de eerste stappen 
in die richting.” Daarmee volgen de planten dezelfde 
weg als bloemen een paar jaar geleden: klanten zien 
de producten in het klokfront en niet meer fysiek in 
de afmijnzaal. 

Elke partij een foto
“Deze stap is mogelijk doordat bij elke partij 
inmiddels een foto staat. Het is essentieel 
dat we doorgaan met het verbeteren van het 
beeldmateriaal en de informatie per product. Iedere 
kweker moet zich bewust zijn van het feit dat het 
alleen maar belangrijker wordt om goede informatie 
en beelden bij de producten te hebben.” 

Robots in de logistiek
“De fijnmazigheid zet bij de klok en bij de directe 
stromen alleen maar door”, schetst Ronald. 
“Er wordt steeds vaker kleiner besteld. In de 

One size  
fits nobody
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sierteeltsector ligt een enorme uitdaging om de 
logistiek zó te organiseren dat we die fijnmazigheid 
ook aankunnen. Het antwoord ligt onder meer 
in robotisering. Wij zien dat deze relatief jonge 
techniek ons enorme kansen kan bieden. Maar het 
vraagt een grote ontwikkelinspanning. Het is van 
belang dat we praktijkervaring opdoen met robots 
in onze omgeving. Daarvoor is in Aalsmeer een 
eerste test afgerond. Die informatie helpt ons om 
later dit jaar intensievere testen te doen op andere 
plekken binnen Royal FloraHolland.” ←

Kijk voor meer informatie in het dossier:  
www.royalfloraholland.com/hetnieuweveilen.

Instrumenten op een rij

Vandaag voor Vandaag: landelijke, 
virtuele klok voor maximale concentratie 
van vraag en aanbod. Inzicht in het 
totaalaanbod bloemen en planten van 
Aalsmeer en Naaldwijk. 

Vandaag voor Morgen: vandaag kopen  
en morgen vóór 06.00 uur geleverd krijgen. 

Fysieke klokken: deel van de fysieke 
klokken blijft behouden tegen een tarief.

Klokvoorverkoop: het huidige 
Klokvoorverkoop blijft bestaan. 

FloraMondo 2.0: 24/7 online 
transactieplatform voor optimale 
transactiemogelijkheden en maximale 
ondersteuning in prijsvorming. 
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Op naar 2020

“ Digitalisering 
een belangrijke 
bouwsteen in de 
2020-strategie”

Hoe ziet Gerhard digitalisering in relatie tot onze 
strategie voor 2020? “In 2017 focussen we ons met 
digitalisering met name op de rol van de kweker 
in de keten. Met nieuwe digitale oplossingen 
willen we het voor de kweker simpeler maken 
om aanbod overzichtelijk en snel op meerdere 
kanalen te kunnen plaatsen. Digitalisering is een 
cruciaal element en een belangrijke bouwsteen 
voor het realiseren van de 2020-strategie van 
Royal FloraHolland. Eigenlijk ademt onze strategie 
de ambitie om zowel het bedrijfsmodel als de 
marktplaats én de sector digitaal te maken.”  
Om alle drie tegelijk te doen is vrij ambitieus in  
een bestaande sector, stelt Gerhard, in tegenstelling 
tot bij een nieuw bedrijf. “In de kern geloven wij nog 
steeds dat er een prachtige marktplaats met de 
meeste aanbod en vraag is, waar je in potentie  
de beste prijsvorming hebt voor onze kwekers.  
Deze marktplaats moet nu digitaal worden om  
nóg beter in te spelen op wensen uit de sector.” 

Meerwaarde voor de kwekers
“Ik wil dit bedrijf en dus onze leden en hun klanten 
helpen die draai te maken. Want digitalisering is 
gewoon een must, en neemt een enorme vlucht de 

Gerhard van der Bijl is sinds 
oktober 2016 Chief Digital 
Officer (CDO) bij Royal 
FloraHolland. Samen met de 
teams bij Royal FloraHolland, 
kwekers en klanten werkt 
hij aan de digitalisering 
van de sierteelt. “De meest 
uitdagende én impactvolle 
digitale transformatie is  
gestart, we zijn onderweg.  
Royal FloraHolland 
automatiseert de dienst
verlening van vandaag, en 
digitaliseert de marktplaats 
van de toekomst.”
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komende jaren. Wij willen onze kwekers helpen met 
digitalisering want voor hen levert dit uiteindelijk 
meerwaarde op voor hun klanten. Een voorbeeld 
hiervan is dat wij de aanbodsmodule hebben 
verbeterd. Om kwekers te helpen hun aanbod – dat 
bij vele klanten in hun webshops staat – goed te 
managen. De investering voor het creëren van de 
digitale marktplaats is dit jaar dan ook meer dan 
verdubbeld.”

Alles voor gemak en betrouwbaarheid
Op welke klant- en kwekerswensen speelt het 
nieuwe digitale platform in? “Prioriteit één voor de 
kweker is stabiele prijsvorming via een efficiënt 
handelsplatform. De eerste prioriteit voor de 

klant is een betrouwbaar leverkanaal. Weten 
dat wat je bestelt op tijd en naar wens aankomt. 
Alle dingen die je kunt doen voor gemak en 
betrouwbaarheid tijdens deze klantreizen, die moet 
Royal FloraHolland realiseren. Bijvoorbeeld: dat 
een kweker in één oogopslag zijn voorraad en zijn 
afspraken met klanten kan inzien. Dat een klant 
precies weet waar zijn order zich bevindt in de 
keten. Dat je kleinere hoeveelheden kunt bestellen, 
en dat de héle dag door. Al deze functies moeten 
geïntegreerd worden in deze wereldwijde digitale 
marktplaats.” ←

Regiobijeenkomsten en het Digitale Platform
Tijdens de regiobijeenkomsten in april bent u geïnformeerd 
over het belang van digitaliseren van onze marktplaats  
en onze visie hierop. De komende maanden houden wij u  
op de hoogte van alle veranderingen rond digitalisering 
binnen onze marktplaats. Volg dit op de voet via onze 
website www.royalfloraholland.com.
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Actueel

Ontstressen  
door FloraMondo
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Royal FloraHolland biedt 
‘s werelds breedste en 
diepste bloemen en 
plantenaanbod. Juist in de 
drukke moederdagperiode 
is dat voor groothandelaar 
en bloemist erg prettig. 
Geen moeder of er is wel 
een bijzondere bloem 
of plant voor te koop. 
Het digitale platform 
FloraMondo maakt dat 
brede aanbod beter 
bereikbaar en biedt 
inzicht in het verwachte 
klokaanbod op alle 
exportlocaties. 

Via klokvoorverkoop kan direct 
worden gekocht. Directeur-
eigenaar Thea Vletter van het 
bloemenexportbedrijf Dorothea 
Fleurs vertelt hoe dat voor haar 
werkt. Haar bedrijf heeft klanten 
in Frankrijk, België, Macedonië  
en Nederland. 

Goede productbeelden
“Kijken op FloraMondo hoort 
inmiddels bij mijn dagelijkse 
werkzaamheden. Vroeger kreeg  
je op en rondom de mijnzaal  
een beeld van wat er stond.  
Nu dat minder het geval is, haal 
je die informatie uit FloraMondo. 
Vaak zie je een relatie tussen  
de prijsvorming op FloraMondo 
en de klokprijzen van de 
volgende dag. Het systeem 
werkt steeds beter. Ik ben blij 
met de lengteaanduiding die nu 
met rozen wordt meegegeven. 
Hopelijk ontstaat er nog meer 
inzicht in de sorteerkenmerken. 
Ook voor FloraMondo geldt dat 
je de meeste kwekers achter het 
product wel kent. Mede daarop 

baseer je je inkoop. Ondertussen 
zijn de productbeelden zo goed 
dat ik ze kan meegeven op mijn 
webshop. Dat scheelt veel werk.”

FloraMondo overdag
“Het is heel handig dat ik 
op FloraMondo kleinschalig 
kan inkopen, zeker tijdens de 
moederdagdrukte. Sommige 
klanten vragen een breed 
assortiment in hoeveelheden 
van een of twee fusten. Op de 
klok mag je alleen bij de eerste 
koop een minimale hoeveelheid 
afnemen. Dus moet je daar 
altijd voor knokken. Of ik moet 
kleine orders bij collega-
groothandelaren of bij kwekers 
plaatsen. Dat heeft nadelen. Je 
weet niet hoe vers het product is, 
je moet het bij de kweker ophalen 
of het komt pas laat binnen.
Nu koop ik kleine koopjes waar 
mogelijk ’s avonds op FloraMondo. 
Die komen met de reguliere 
klokhandel binnen. Ze zijn er dus 
al als ik van de tribune kom. Dat 
scheelt veel werk, veel tijd - op 
drukke dagen wel twee uur per 
werkdag - en veel stress.” ←

Meer over FloraMondo lezen?  
Kijk op www.royalfloraholland.
com/floramondo

“  ’s Avonds op 
FloraMondo 
werken en  
’s morgens om  
vier uur je 
bed uit is nog 
geen optimale 
combinatie.  
Maar het weegt  
op tegen de  
extra stress die 
je anders zou 
hebben. ”

Top-5 meest verkochte producten 

1 Roos grootbloemig RED NAOMI!

2 Eustoma Grootbloemig ROSI WHITE

3 Roos Grootbloemig AVALANCHE+

4 Limonium Crystal Dark Blue

5 Gerbera Grootbloemig gemengd
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Ambitie

Gerard van Langen:  
“ Laat je niet 

begrenzen” 
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Gerard van Langen heeft 
een succulentenkwekerij in 
Heerhugowaard. Deze kweker 
zonder poeha startte in 1984  
op een bedrijfje van 0,4 ha,  
met destijds nog groenteteelt. 
In 33 jaar tijd is Amigoplant 
uitgegroeid tot een wereldwijd 
bedrijf met meer dan zestig 
soorten succulenten en  
kalanchoë (met in totaal 19 ha  
nu). Stekmateriaal wordt in  
Kenia opgekweekt en er staat  
ook nog een kwekerij in Portugal. 
“Als zevenjarig jongetje had ik  
al vetplanten als hobby.  
Geweldig dat ik hier nu dagelijks 
mee bezig ben.”

Gerard won in maart de publieksprijs van ‘Agrarisch 
Ondernemer van het Jaar 2017’. Daar is hij blij mee, 
maar hij weet het ook goed te relativeren, aangezien hij 
andere tijden gekend heeft. Toen Gerard vierentwintig 
was, overleed zijn vader aan longkanker. De jonge 
man was net klaar met de Hogere Tuinbouwschool 
en moest direct het bedrijf in, waarbij hij zijn moeder 
ondersteunde tot hij het een jaar later helemaal 
overnam. 

De Noord-Hollandse kwekerij wilde in 2004 omschakelen 
van groenten naar vetplanten. De bank weigerde 
destijds geld te lenen. Opgeven was er echter niet bij en 
dat typeert Gerard. Hij zette zijn plannen door, tegen de 
stroom in, en weldoordacht. “Ik belde leveranciers of ze 

iets in mijn bedrijfsplan zagen. En dat heeft uiteindelijk 
gewerkt. Ik ben nog steeds erg blij met de overstap. 
Groenten, daar werd ik niet blij van; elke dag hetzelfde. 
In deze planten kan ik dagelijks mijn ei kwijt.”   

Van Portugal tot Kenia
Dertien jaar later omvat Amigoplant 19 ha in totaal, 
verspreid over diverse bedrijven in Nederland en 
een productielocatie in Portugal. Op deze Zuid-
Europese locatie wordt het winterassortiment van de 
succulenten geproduceerd. Het stekmateriaal wordt 
opgekweekt in Kenia. Hier neemt Gerard samen 
met zijn dochter Nicole (die ook in het bedrijf werkt, 
zie kader) regelmatig een kijkje om te zien hoe de 
stekken erbij staan.

 
Wie is Gerard van Langen? 
• Gerard is 56 jaar, kweker van succulenten 

en kalanchoë in Heerhugowaard (NH).

• Taakverdeling: Vrouw Miranda (54) 
springt overal bij waar nodig en geeft 
rondleidingen. Dochter Nicole (24 jaar) 
doet de veredeling en de productstromen. 
Zoon Rob (27) regelt het oppotten en  
zoon Rick (26) doet de logistiek.  
 
Daarnaast heeft Koen Beemsterboer 
zich als vennoot verbonden aan het 
familiebedrijf. Hij is verantwoordelijk  
voor personeelszaken en efficiëntie. 

• Motto: Kansen pakken.
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Paasuitvoering
Aan wie levert Amigoplant? “Wij kunnen iedereen 
ter wereld beleveren. Van retail tot bloemist. Wij 
kozen al vrij snel voor actieve verkoop. Wij proberen 
grip op het product te krijgen en daar klanten bij te 
zoeken. Ook bedenken we innovatieve concepten 
zoals de paasuitvoering van onze planten. En de 
kerstuitvoering met glimmende elementen. 

Sombrero
Gerard is een echte kansenschepper. Dat blijkt 
uit alle ideeën die hij heeft en zijn innovatieve 
manier van denken. Daarnaast is hij erin geslaagd 
Amigoplant een originele ‘smoel’ te geven met de  
Zuid-Amerikaanse sombrero. Ook hangen overal op 

de bedrijfslocaties Zuid-Amerikaanse schilderingen. 
Hoe komt hij op ideeën? “Die komen gewoon op. Ik 
ben altijd op zoek naar wat nieuws. Ik hoef echt geen 
marketingbureau uit te nodigen. Het is toch veel 
leuker om dit zelf te doen?”

Denk in kansen
Gerard vindt dat kwekers veel breder mogen  
kijken dan alleen Nederland. “Er wordt vaak 
spannend gedaan over productie in of handel  
met het buitenland want dat is ‘eng’. Het is best  
een beschermd wereldje. Kwekers mogen veel  
meer in kansen denken. Je moet je niet laten 
begrenzen door een letterlijke grens. Want inmiddels 
gaat 80 procent van de sierteelt productie al over 
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de grens.” Waar Nederland goed in is, is het 
vermarktingsysteem. “Hierin zijn wij leidend in  
de sierteelt. Waar het geproduceerd wordt, dat 
wordt in de toekomst alleen maar breder.” 

Hoe ziet Gerard de toekomst in 2027, met het 
dalende aantal sierteeltkwekers in Nederland 
in het achterhoofd? “We zijn een hecht, sterk 
familiebedrijf. Onze drie kinderen zijn allemaal 
enthousiast over de toekomst; we hebben dus 
meerdere opvolgers. We doen echt alles samen  
op het bedrijf. Dat is ook onze kracht.” ←

“ In deze planten  
kan ik elke dag  
mijn ei kwijt”
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Big data

De meeste export van bloemen en planten gaat nog 

steeds naar onze oosterburen: Duitsland. De groei 

nam in 2016 zelfs toe met 7 procent ten opzichte  

van 2015. Engeland blijft exportland nummer 2,  

al zijn door de Brexit wel scheurtjes in deze positie 

ontstaan in 2016. Frankrijk neemt ook nog steeds 

veel volumes bloemen en planten af uit Nederland.

Duitsland  
blijft  
exportland  
nummer een →

December 2016. Waarde x 1 Mln euro

Verhouding planten & snijbloemen 2016
en totale groei
     Pot & tuinplanten

     Snijbloemen

Duitsland
+ 6,6% 

VK
- 4,5% 

Frankrijk
+ 3,2% 

Italië
+ 2,2% 

Belgie
+ 10,5% 

Polen
+ 8,5% 

Zwitserland
+ 1,4% 

Zweden
+ 2,4% 

Oostenrijk
+ 2,2% 

500

250

BIG DATAGROW16

Omzet

€ 311,009

€ 256,404

€ 188,495

€ 185,217

€ 180,241

€ 132,523

€ 125,811

€ 119,019

€ 98,862

€ 88,528

€ 85,553

€ 64,777

€ 57,796

€ 526,790

€ 5.741,339

Land

4 Italië

5 Belgie

6 Polen

7 Zwitserland

8 Zweden

9 Oostenrijk

10 Denemarken

11 Rusland

12 Verenigde staten

13 Tsjechische rep.

14 Spanje

15 Noorwegen

16 Finland

17 Overig

Totaal

Bron: Floridata

Exportcijfers pot & tuinplanten
en snijbloemen Nederland
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2015

2016

2015

2016

+7%

Waarde x 1 Mln euro Waarde x 1 Mln euro
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0

+2%

+3%

+4,1%

+2,3%

Snijbloemen SnijbloemenKamerplanten Kamer- &
tuinplanten

Tuinplanten

Denemarken
+ 11,3% 

Rusland
- 29,6% 

VS
+ 11,8% 

Tsjechische 
rep. + 8,2% 

Spanje
+ 13,5% 

Noorwegen
- 13,6% 

Finland
+ 1,2% 

Overig
+ 8,9% 

1  Duitsland 
€ 1.660,516

2  Verenigd 
koninkrijk 
€ 883,065

3  Frankrijk 
€ 776,733

1.000

750

1.500

1.250

1.750

Productie Sierteelt
Nederland

Export Sierteelt
Nederland
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Veredeling in  
een wereldwijd 
speelveld

18 GROW INSIGHTS

Insights

Bij veredelaar Anthura worden anthuriums 
en orchideeën veredeld en over de hele 
wereld afgezet. Anthura levert jong 
plantmateriaal in meer dan zeventig landen. 
In Duitsland, Macedonië en China zitten 
ook productielocaties. “Wij helpen ook de 
Chinese klant met de afzet. Zij willen door ons 
ondersteund worden”, stelt Marco van Herk, 
commercieel directeur van Anthura.

Anthura bestaat inmiddels  
79 jaar. Nic van der Knaap nam  
het bedrijf van zijn vader over,  
en is nog steeds nauw bij Anthura 
betrokken. Het Zuid-Hollandse 
bedrijf begon ooit met snij- en 
potanthurium, en daar is sinds  
1995 phalaenopsis aan toegevoegd. 
Marco: “Wij leveren onze jonge 
planten aan honderden telers 
die er eindproducten van maken. 
Zij zitten van Noord-Amerika tot 
aan Zuid-Afrika en zij leveren aan 
diverse afzetkanalen zoals de 
bloemist en tuincentra.” 

Hulp bij afzet
Kunming Anthura Horticultural 
Co. Ltd is sinds 2007 een 
productie- en verkooplocatie van 
Anthura in China. Destijds was 
de veredelaar echt een pionier. 
“Er waren tegenslagen, maar het 
bedrijf heeft altijd doorgezet.” Dit 
ondernemerschap en de lange-

termijnfocus zijn onderscheidende 
kenmerken van Anthura, vindt 
Marco. Wat is het grootste verschil 
met hoe Europeanen werken?  
“In China draait het om internet. 
Het WeChat-kanaal is ongelofelijk 
populair. Hier moet je op inspelen. 
Daarnaast wil de Chinese klant 
geholpen worden met de afzet, 
want daar is nog niet veel kennis. 
Anthura biedt bijvoorbeeld 
ondersteuning in de zoektocht 
naar nieuwe afzetmogelijkheden 
en merkontwikkeling. Nederlandse 
telers willen dat vaak graag zelf 
doen.”

Verfijnder veredelen
Hoe werkt de markt van 
veredeling? “In de veredeling 
gaat het er steeds verfijnder aan 
toe. We werken nu onder andere 
samen met Keygene; ontstaan 
in 1989 vanuit vijf Nederlandse 
groentezaadveredelaars, 

waaronder Rijk Zwaan en Enza 
Zaden. Door deze strategische 
samenwerking wordt onze kennis 
van DNA-technologie vergroot, 
krijgen we meer inzicht in nieuwe 
veredelingstechnieken en neemt 
de efficiency van onze veredeling 
toe. Hierdoor kunnen we als bedrijf 
inspelen op een steeds sneller 
veranderende markt.” 

Spreken met de consument
Als internationale veredelaar moet 
je wel verder kijken in de keten. 
Wat doet Anthura om in contact 
met de klant en de eindklant te 
komen? “Deelnemen aan een 
consumentenevenement als Libelle 
Zomerweek, en aan Christmas 
World-Floradecora in Duitsland. 
Hier spreken we inkopers, retail 
en ook tuincentra, en dat is 
waardevol. Ook zijn wij sinds een 
tijd actief online en op sociale 
media met Bloomifique; een online  

“Europa zal altijd een belangrijk 
afzetgebied blijven van 
‘Nederland Bloemen BV’. In de 
rest van de wereld zal Nederland 
hooguit de rol vervullen van 
leverancier die aanvullend is  
op de lokale productie.”

Gert-Jan Schoneveld  
Hilverda de Boer  
Algemeen directeur

In deze rubriek kijken 
we van buiten naar  
binnen. Dit keer:  
veredelaar Anthura  
aan het woord over  
het thema wereldwijd.



inspiratieplatform waar bloemen, 
planten, interieur en styling 
samenkomen om het gebruik van 
bloemen en planten top of mind 
te maken bij consumenten. We 
hebben hier inmiddels onze eerste 
zevenduizend volgers.” ←

19GROW

“   Je moet zeker niet de ogen sluiten 
voor wat er buiten de grenzen gebeurt. 
Het speelveld is groter dan Europa  
en daarom moet je als ondernemer 
weten wat er in de wereld speelt op  
het gebied van kennis en innovatie.”  
 

Eduard ter Laak   
Ter Laak Orchids

“De wereld is per 
definitie groter 
dan Europa en veel 
ontwikkelingen zijn 
zowel een kans als een 
bedreiging! Wij maken 
een bewuste keuze 
om wereldwijd actief 
te zijn en richten onze 
organisatie daar stevig 
op in. De sierteelt mag 
zich internationaler 
oriënteren. Maak die 
keuze overwogen en 
blijf bewust van de 
ontwikkelingen  
in andere regio’s  
en industrieën.” 

Perry Dekkers 
Commercieel directeur  
Dümmen Orange

INSIGHTS

“ De sierteeltsector is een  
sector van grote inter
nationale betekenis. 
Zij maakt grote 
veranderingen door. 
Minder fysieke 
handelsplaatsen en 
meer online en virtuele 
handel in prachtige 
bloemen en planten. 
Ook uitbreiding 
van het afzetgebied 
is een belangrijke 
ontwikkeling. 
Wereldwijd komen 
er steeds meer 
consumenten waarvan 
de koopkracht toeneemt 
en die onze producten 
waarderen en graag 
aanschaffen. Er liggen 
dus enorme kansen 
over de grenzen voor de 
sierteeltsector. Van groot 
belang is dat Nederland 
de internationale 
marktplaats blijft.”  
 
Arne Weverling   
VVD-kamerlid (met roots in het 
Westland)
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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. 

Vlinderjasmijn 
symbool  
voor Cuba

Cuba is rijkelijk bedeeld met bloemen en planten. 
De nationale bloem van Cuba is de vlinderjasmijn 
(mariposa), een witte vlinderbloem. Vrouwen droegen 
vlinderjasmijn in het haar ten tijde van oorlog en 
revolutie. Op deze manier uitte men de liefde voor 
het vaderland. In het wild komt de bloem alleen op 
vochtige plaatsen voor, zoals rivier- en lagune-oevers, 
maar veel Cubanen kweken de bloem in huis of tuin. 
Cuba heeft ruim 250 inheemse orchideeënsoorten, en 
telt veel orchideeënkwekerijen. Sinds de benoeming 
van Raul Castro in 2008 tot president van Cuba zijn 
enkele veranderingen doorgevoerd die tot grotere 
economische en persoonlijke vrijheid voor de Cubanen 
hebben geleid. Zo zijn talrijke ‘casas particulares’ 
ontstaan (een soort bed & breakfast). Daarnaast zijn 
sierteeltactiviteiten mogelijk, maar wel allemaal op 
kleine schaal. Deze op stukjes privégrond verbouwde 
producten worden op de lokale markten verkocht. 



Turks tulpenfestival inspireert consument
 
In april werd voor de eerste keer een tulpenfestival 
gehouden in het Emirgan Park van Istanbul. Dat is 
extra speciaal omdat de tulp oorspronkelijk uit Turkije 
komt. Monique Heemskerk, manager development 
team Turkije van Royal Floraholland, was één van de 
organisatoren, samen met het Turkse netwerk van 
Royal FloraHolland. “Istanbul is een echte groene 
stad. Je kunt heel fijn wandelen in de vele parken die 
de hoofdstad rijk is. De gemeente Istanbul geeft veel 
geld uit aan de inrichting van parken met bloembollen 
en planten. Door het tulpenfestival komt de Turkse 
consument meer met bloemen en planten in aanraking. 
Door campagnes op social media wordt onze brand 
versterkt  en de consumentenbesteding neemt 
hierdoor toe. In samenwerking met de Flower Academy 
en Chrysal zijn demonstraties en competities voor 
bloemisten georganiseerd.” 

Spaanse bustuinen heerlijk duurzaam
 
Na Palma de Mallorca, Girona en Barcelona rijden er binnenkort ook 
in Madrid lijnbussen met een tuin op het dak. Het is leuk om naar te 
kijken, zorgt voor verkoeling en het vermindert koolmonoxide in de 
lucht en is daarmee beter voor het milieu. De Catalaanse boer Marc 
Granèn kwam op het idee en is de ontwerper van het tuintje van 7 
centimeter dik dat water krijgt via het koelsysteem van de bus. De 
tuinen zijn te koop via het bedrijf PhytoKinetic. Volgens de leverancier 
kunnen de mobiele tuinen niet alleen vervuiling als koolmonoxide, 
maar ook geluid en hitte absorberen. Het tuintje is goed voor een 
isolatie van 4,5°C. Daardoor hoeft de verwarming in de winter 
minder hoog en in de zomer blijft het wat koeler. Elke installatie kost 
ongeveer €2.500. In Madrid komen de tuinen binnenkort als eerste 
op de twee drukste buslijnen, om ze te testen. De leverancier van de 
bustuinen onderhandelt momenteel met Groot-Brittannië, Duitsland 
en Argentinië. Daar zijn mogelijk binnen afzienbare tijd ook rijdende 
tuinen te zien.

Klaproos en haar symboliek

Bij onze Belgische zuiderburen is de 
klaproos hét nationale symbool van het 
land. Daarnaast is de bloem het symbool 
voor de geallieerde soldaten die in de 
Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn. 
De Amerikaanse Moina Belle Michael 
besloot in 1918, na de wapenstilstand, 
altijd een klaproos te dragen. Andere 
vrouwen namen dit over en gingen de 
bloemen verkopen. De opbrengst ging 
naar de weduwen en kinderen van de 
gesneuvelde en invalide soldaten. In 
Groot-Brittannië is de klaproos als 
remembrance poppy uitgegroeid tot 
een symbool voor alle gesneuvelde 
militairen. 
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Perspectieven
Vier perspectieven  
op het thema wereldwijd
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Wereldwijde  
handel en hoe  
borg je kwaliteit?

“ Door de toenemende 
internationalisering wordt 
meer product van ‘ver’ 
gehaald en geïmporteerd.” 
 
Frits Jonk 
Teammanager  
productkwaliteit  
Royal FloraHolland 

De wereldwijde handel neemt toe. Daarnaast neemt 
ook het aantal plantenziektes en ongewenste 
insecten in Nederland toe. Hoe borg je de kwaliteit 
van producten? Frits Jonk (teammanager 
kenniscentrum productkwaliteit Royal FloraHolland) 
en George Franke (beleidsadviseur fytosanitaire 
zaken bij VBN) aan het woord over dit dilemma.

De afgelopen jaren werd de tuinbouw in de EU 
geconfronteerd met onder andere Xylella fastidiosa, 
een bacterieziekte in olijfbomen die in Italië 
grote schade teweegbrengt. Ook werden tal van 
Nederlandse rozenbedrijven zwaar getroffen door 
de bacterieziekte Ralstonia. Daarnaast is trips nog 
steeds een groot probleem. En het middelenpakket 
nam de afgelopen jaren alleen maar af. Frits Jonk: 
“Door de toenemende internationalisering wordt 
meer product van ‘ver’ gehaald en geïmporteerd. 
Veel rozen komen uit Kenia en Ethiopië. En daarnaast 
wordt veel stekmateriaal uit verre landen hierheen 
gevlogen, waar andere teelteisen gelden dan hier.”

Klimaatverandering
George vertelt dat er door de toenemende 
klimaatveranderingen steeds meer ziekten naar 
Nederland komen die voorheen alleen in zuidelijke 
landen voorkwamen. Insecten overleven en 
verspreiden zich makkelijker doordat de winters 
hier nu minder koud zijn. “Het is een opeenstapeling. 
We moeten daardoor nog scherper kijken naar 
wat er hier binnenkomt en verhandeld wordt. Met 
intensievere controles bij import en gebruik van 
plantenpaspoorten voor het interne verkeer in de EU 
kunnen we dit enigszins borgen. Ook exportlanden 
kijken steeds kritischer naar onze producten. Er is 
sprake van een toenemend protectionisme. Ook 
kunnen landen met steeds betere technieken eerder 
en sneller ziekten of plagen ontdekken.” 

Level playing field
Hoe om te gaan met protectionisme en wereldwijde 
handel? Zien we een bedreiging of een kans? 

Frits: “Het is belangrijk dat de handelslijnen niet 
beperkt worden. Een level playing field is waar we 
naar moeten streven. Dat bereik je door als Royal 
FloraHolland via de VBN aanwezig te zijn in het 
Europese ‘beslisveld’.” George: “We proberen de 
besluitvorming zo goed mogelijk te beïnvloeden door 
als VBN samen met NVWA, het ministerie van EZ en 
andere brancheorganisaties, zowel nationaal als 
internationaal (EU), gezamenlijke standpunten in te 
nemen.” Hij ziet ook dat Europese kwekers aan steeds 
meer eisen moeten voldoen doordat internationale 
retailers meer eisen stellen. “Een lastige spagaat, 
want er zijn minder gewasbeschermingsmiddelen 
beschikbaar om ziekten en plagen te bestrijden. 
Daarbij komt dat de politiek zich steeds vaker mengt 
in de discussie rond gewasbeschermingsmiddelen.” ←



”Altijd op zoek 
naar nieuwe 
klanten”

De firma Kreling mag zich de grootste chrysanten-
kweker van Nederland noemen. Het bedrijf met 
roots in de Bommelerwaard opende eind maart zijn 
zevende locatie in Zuilichem (Gelderland), zodat 
het nu in totaal 36 ha heeft. Koen Kreling (22), de 
zoon van eigenaar Jan, heeft hier de dagelijkse 
leiding. Kreling levert sinds de jaren negentig 
troschrysanten exclusief aan de retail in Engeland, 
Duitsland en andere Europese landen.  

Op deze grijze lentedag in maart wordt de grond 
gestoomd zodat die schoon is voor de nieuwe 
aanplant van snijchrysant. “We maken een nieuwe 
start op deze locatie”, geeft Koen aan. Wat is het 
onderscheidende van dit chrysantenbedrijf? “Wij zijn 
gespecialiseerd in telen voor de retail. We proberen 
zoveel mogelijk bloemen in korte tijd te produceren. 
We halen het uiterste uit de plant. De kwaliteit moet 
altijd top zijn. De juiste lengte, geen schade en 
uiteraard uniforme bloemen.” 
Koen stelt dat planning leidend is. “Als je dat op 
orde hebt, zit het goed met je bedrijfsvoering. De 
klant moet erop kunnen vertrouwen dat je alles kunt 
leveren. En dat jaarrond. Wij kunnen snel schakelen 
en snel beleveren. Als de klant iets om 6 uur bestelt, 
moet dat in een paar uur geleverd kunnen worden. 
Daar moet hij van op aan kunnen.”

Kansen spreiden
Waarom koos Kreling voor levering aan de retail, en 
dan in eerste instantie in het Verenigd Koninkrijk? 
“Mijn vader Jan startte daar in 1997 mee en de 
klantengroep is enorm gegroeid sindsdien. Wij 
hebben korte lijnen met Engeland. Wij nemen 
hen ook zaken uit handen doordat we een eigen 
verpakkingshal hebben. Wij pakken de bloemen mooi 
om in een speciale hoes. Samen met de klant zijn we 
altijd op zoek naar de betere soorten. Samen bepalen 
we welke in het winkelschap terechtkomen.” 
Koen geeft aan dat het bedrijf er nu bewust voor 
kiest om niet alleen op Engeland te leveren, om de 
kansen te spreiden. Van de Brexit heeft het bedrijf 
tot nu toe geen last qua afzet. “Wel de tussenhandel, 
merken wij.” Kreling levert sinds een paar jaar ook 

aan Duitse, Franse en Tsjechische supermarkten, 
in zowel het lage als het hoge segment. Koen: 
“Wereldwijde handel is ongelofelijk belangrijk.  
Je moet altijd op zoek zijn naar nieuwe klanten  
en dus ook nieuwe markten.” ←

“Wereldwijde 
handel is 
ongelofelijk 
belangrijk” 
Koen Kreling  
Kreling Chrysanten



24 GROW INSIGHTS

Peter Smak (45) is tulpenkweker en eigenaar van 
Smak Tulips uit Wervershoof. Hij runt het bedrijf 
sinds zijn achttiende, samen met zijn broer Arjan. 
De familie Smak is altijd actief geweest op de West-
Friese grond. In de vorige eeuw startte de vader van 
Peter met witlof en kolen in de vollegrond. Later 
schakelde hij over op tulpen. “Tulpen zijn erg gewild. 
De wereld wordt steeds groter dus wereldwijde 
handel wordt alleen maar belangrijker.” 

Het bedrijf van Smak Tulips was een van de eerste  
die het fenomeen eb- en vloedteelt adopteerde.  
Peter bedacht het systeem al in 1995. Hij is erg 
bescheiden over zijn rol maar heeft zeker een 
pioniersgeest. “Ik houd ervan om nieuwe dingen  
te bedenken. Als zaken beter kunnen, word ik blij.” 

Minder uitval in de teelt
Hoe kwam hij bij dit systeem in een tijd waarin 
substraatteelt nog in de kinderschoenen stond?  
“In de witlofteelt werd al gewerkt met water en dat 
heb ik toegepast in de tulpenteelt. Het voordeel van 
water gebruiken is dat je niets hoeft weg te gooien. 
We zijn eerst gestart met proeven op stromend water. 
Dit pakte goed uit. Het is een duurzaam, schoon 
systeem en je hebt minder uitval in de teelt. Plus 
langere wortels. Met uiteindelijk een betere kwaliteit 
als resultaat.” Kwekers hebben dus veel voordelen 
van gebruik van het eb- en vloedsysteem. “Dit wordt 
nu door sommige grote tulpentelers in Nederland 
toegepast.” 

Tulpen geliefd
In Avignon heeft Peter nog 3 ha staan om de teelt al 
in november te kunnen starten. De tulpen van Smak 
worden naar de hele wereld geëxporteerd, waaronder 
diverse Europese landen. “Tulpen zijn wereldwijd erg 
geliefd. De tulp komt natuurlijk uit Turkije en daar is 
hij ook populair.” De productie van snijtulpen is de 
afgelopen tien jaar zo goed als verdubbeld en de 
groei lijkt niet te stoppen. 

“Duurzaamheid belangrijker dan ooit”
Peter introduceerde de zogenoemde ‘smakbak’: 

een bak waarin de planten rechtop kunnen staan. 
De bak is makkelijk te ontsmetten en wordt ook 
in de tulpenbroei gebruikt. Peter denkt dat alle 
tulpenkwekers dit systeem over tien jaar zullen 
gebruiken, omdat het waarschijnlijk verplicht wordt. 
Waarom? “Duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Je 
moet alles hergebruiken. In 2018 moet je eerst water 
zuiveren voordat je het loost. Dit in verband met een 
wijziging op de Wet milieubeheer.”

Hoogste kwaliteit uit een bol halen
Hoe belangrijk is kwaliteit? Peter: “Het is een 
sleutelvoorwaarde om kweker te blijven. Mijn doel is 
de hoogste kwaliteit uit een bol te halen. Wij streven 
ernaar om al heel vroeg in het seizoen te pieken. Vóór 
kerst komen hier de eerste tulpen uit de kas. Vanaf 
januari start de reguliere productie.” Hoe regelt hij 
zijn afzet? “We zetten veel af op de klok in Aalsmeer. 
Daarnaast hebben we directe afzet en afspraken  
met groothandelexporteurs.” ←

“Wereldwijde  
handel wordt 
belangrijker”

“Tulpen zijn 
wereldwijd 
erg geliefd”
Peter Smak
Tulpenkweker  
en eigenaar van  
Smak Tulips 



“ Klanten moeten weten 
waar ze welk product 
kunnen krijgen”
Matthea van der Molen  
General manager  
East Africa
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Inkoopgemak  
leveren door  
global sourcing

Matthea van der Molen en Sebastiaan Hoogendoorn 
werken beiden in Oost-Afrika voor Royal 
FloraHolland. Matthea als general manager East 
Africa en Sebastiaan als commerce & project 
manager East Africa. Samen lichten zij het belang 
van de internationale dienst global sourcing toe,  
die wint aan populariteit.

Matthea licht het doel toe van global sourcing: “Wij 
helpen klanten wereldwijd met de inkoop van bloemen 
en planten die gekweekt worden in Oost-Afrika. 
De directe verkoop neemt toe, zodat de mondiale 
afzet gefaciliteerd moet worden. Daarvoor moeten 
klanten weten wáár ze welk product kunnen krijgen. 
Inkoopgemak, de juiste kwaliteit en leveringsgarantie 
– dat zijn de prioriteiten voor onze (internationale) 
klanten. En een goede ontsluiting van het aanbod,  
zodat het product gecontroleerd naar de eind-
bestemming kan.” Daarnaast komt er door deze dienst 
marktinformatie bij kwekers terecht. Hoe ziet de markt 
eruit? Wat vraagt het van jou om op deze markt te 
leveren? “Wij helpen kwekers zich hierop toe te rusten.”

Lange vlucht met onzekerheden
Sebastiaan vult aan: “Het is geen vanzelfsprekendheid 
dat een product altijd goed en tijdig aankomt op het 
vliegveld na een vlucht; er zijn onzekerheden aan 
verbonden. Door hoge kosten voor vliegtransport is 
het lastiger om een product te retourneren. Dit is een 
risico voor een klant waarin wij een rol kunnen spelen. 
Wij doen een kwaliteitscheck op het vliegveld zodat 
de kwaliteit geborgd wordt. Wij begeleiden kwekers en 
orders ter plekke. De klant kan er op rekenen dat de 
hele order geregeld is in Afrika.” Peter van der Voort 
van Hoorn Bloommasters maakt al jaren gebruik van 
de dienst global sourcing die Royal FloraHolland Kenia 
aanbiedt. “Door deze dienst kunnen wij  er van op 
aan dat onze orders op tijd en met de juiste kwaliteit 
verlopen. Die zekerheid is heel erg fijn. Global sourcing 
zijn de ogen en oren ter plekke.” 

Verbinding maken met internationale wereld
Hoe past global sourcing in de strategie voor 
2020? Matthea: “De handelsstromen wereldwijd 

nemen flink toe. De productie van bloemen in Afrika 
groeit, terwijl de vraag toeneemt. Dit in combinatie 
met een afnemende productie van de sierteelt in 
Nederland maakt dat global sourcing de toekomst 
heeft. Royal FloraHolland moet de verbinding met 
de internationale wereld maken. Via global sourcing 
kunnen wij nu bloemen aan de Chinese markt leveren 
die in Oost-Afrika geteeld worden.” ←

Hoe is het om in Afrika te werken en wonen?
Matthea en Sebastiaan wonen met hun gezin in 
Kenia op een beveiligde compound. Ze hebben 
geen van beiden een ‘vakantiegevoel’ bij het 
wonen en werken in Afrika. Matthea ervaart nog 
vaak corruptie in het dagelijkse leven. Daarnaast 
is Kenia een van de meest gevaarlijke landen om 
auto te rijden. “In Nederland ben ik inmiddels een 
gevaar op de weg”, lacht Matthea. Wat vinden 
ze positief aan het leven in Afrika? Matthea: “Ik 
voel ambitie en drive bij de mensen hier in Kenia 
om vooruit te komen. Ik voel de warmte van de 
Kenianen.” Sebastiaan: “Keniaanse collega’s 
beschouwen Royal FloraHolland als een tweede 
familie. Hartverwarmend om hier deel van uit te 
maken. Mooi om je te kunnen bewegen in een 
andere cultuur met alles wat daarbij komt kijken.”



Meer dan honderd  
verschillende landen
Nog steeds komen veel internationale 
toeristen naar Nederland voor het 
bijzondere icoon dat de tulp is. Duitsland 
is de belangrijkste buitenlandse markt, 
gevolgd door de Verenigde Staten, 
Engeland en Frankrijk. De belangstelling 
vanuit China is ook groot. Bart: “Dit 
opkomende land heeft veel interesse en 
dat zie je terug in de bezoekcijfers. Wij 
willen deze toeristen laten zien hoe mooi 
onze bloemen zijn. En wat je ermee kunt.” 
En Nederlandse bezoekers? “Die vormen 
twintig procent van het totale aanbod. 
De bloemenkopende landen zijn sterk 
vertegenwoordigd.”

26 GROW KRUISBESTUIVING

Keukenhof: de 
grootste etalage 
van de sierteelt

Kruisbestuiving

De belangstelling voor de Keukenhof is de afgelopen jaren 
toegenomen. Het park ontvangt inmiddels 1,2 miljoen 
bezoekers op jaarbasis (in 2012 was dit nog 800.000).  
Bart Siemerink is sinds 2012  directeur: “De Keukenhof  
staat in de top vijf van wereldwijde attracties. Mensen 
vliegen hier businessclass heen om onze bloemen te 
bewonderen. Dat is toch geweldig?”



Inspiratie verkopen

Wat is het belangrijkste doel van de Keukenhof? 
“Inspiratie verkopen. Gevoel én beleving meegeven 
aan alle toeristen. Voor iedereen die hier komt is het 
hun eerste dag. Wij moeten hen het gevoel geven 
dat ze zich thuis voelen. Regen of zonneschijn, dat 
maakt niet uit. Iedereen loopt hier vrolijk rond.” 

Hoe werkt de samenwerking met kwekers? “Wij 
hebben contacten met vijfhonderd verschillende 
bloemenkwekers. Jaarlijks zitten we twee keer met 
elkaar om tafel om door te nemen wat we dit jaar 
met elkaar willen. Kwekers weten dat wij de grootste 
etalage van de sierteelt zijn. Zij stellen maar 
wat graag hun mooiste producten beschikbaar. 
Wij hebben een warme band met de kwekers 
opgebouwd in al die jaren.”

Een tuin van 32 ha

Bart vindt het werken bij de Keukenhof zeer 
inspirerend. “Het is het visitekaartje van Nederland. 
De hele wereld kijkt naar ons. Iedereen kent dit 
icoon. Het is dé manier om bloemen positief onder 
de aandacht te brengen.” Hoe is het bij een bedrijf te 
werken dat maar acht weken per jaar open is? “Dat 
is best raar. Iedereen die hier komt werken, moet 
ook eerst het hele jaar hebben meegemaakt om te 
weten wat dit voor bedrijf is. De tien maanden dat 
de Keukenhof niet open is, hebben we ook echt nodig 
om de tuin van 32 ha goed te onderhouden. Zodat we 
weer een mooi seizoen kunnen draaien.”
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In het Rijksmuseum is 
tot en met 21 mei een 
18 m lang wanddoek 
met tienduizenden 
tulpenbloemblaadjes 
te zien. Gemaakt door 
kunstenares Jennifer Tee. 
Het kunstwerk heet Tulip 
palepai, Navigating the 
river of the world.

TRENDS

Trends

Tulpen op het station Een fotografische reproductie  
van dit enorme wanddoek wordt vanaf 2018 geplaatst  
in de vernieuwde reizigershal van het Centraal Station  
van Amsterdam. Dan kunnen nog veel meer mensen  
de tulpenblaadjeskunst aanschouwen.

Tienduizenden 
tulpenblaadjes in  
het Rijksmuseum
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Tulpenroots De moeder van Jennifer 
komt niet geheel toevallig uit een 
familie van handelaren in tulpenbollen 
uit Lisse: Van der Meij and sons. “Mijn 
moeder werkte destijds zelfs mee op 
het bedrijf. Het bedrijf is uiteindelijk 
niet in de familie gebleven.” 

TRENDS

Icoon van Nederland 
Hoe kom je uit bij een 
wanddoek met duizenden 
tulpenblaadjes? “Ik had de 
opdracht een kunstwerk 
te maken waarin de 
verbinding tussen 
Nederland en de rest van 
de wereld centraal staat. 
Tulpen inspireerden mij 
omdat ze niet uit ons 
land komen maar wel 
een icoon van Nederland 
zijn geworden. Het grid 
van het lijnenspel op de 
tulpenvelden sprak mij 
enorm aan, omdat het op 
een geweven doek lijkt.” 

Kwekers waren verrast Hoe kwam de 
kunstenares aan de duizenden tulpenblaadjes? 
Ze werkte samen met zo’n dertig kwekerijen 
en onderzocht een jaar lang welke het meest 
kleurvast waren. De sprankelende kleuren 
moeten de vormen ondersteunen. “Mijn 
onderzoek startte met het kopen van tulpen 
en het drogen ervan als in een herbarium. Na 
een jaar research ontdekte ik welke cultivars 
met bijbehorende kleuren er allemaal zijn. 
En ontdekte ik hoe we de blaadjes het beste 
konden drogen. Ik koos voor dertig verschillende 
tulpensoorten in het kunstwerk, en zo kwamen 
we uiteindelijk via Keukenhof bij allerlei kwekers 
uit de Bollenstreek uit. De kwekers reageerden 
verrast op het doek; zij hadden niet verwacht 
dat dit allemaal mogelijk was met tulpen.”



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@royalfloraholland.com

Service

← Save the date zondag 3 september 
Ride for the Roses 

Op 3 september 2017 is de 20e editie van de Ride for the 
Roses, deze editie vindt plaats in en rond de gemeente 
Lansingerland. De start- en finishlocatie is dit jaar bij het 
bedrijf van Royal Lemkes. Dit bijzondere wielerevenement 
heeft een cycletour van 100 kilometer en twee toertochten 
van 25 en 50 kilometer. De Ride for the Roses is een 
fietstocht in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan 
meedoen. Voor iedere deelnemer aan de finish is er een 
roos. Deze staat symbool voor een morgen voor iedereen. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar twee onderzoeken: Het 
eerste onderzoek wordt uitgevoerd door Sandra Beijer 
(IKNL) naar de gevolgen van beweging en voeding op  
de bijwerkingen na behandeling prostaatkanker.  
Het tweede onderzoek gaat over het afweersysteem 
activeren tegen borstkanker. Royal FloraHolland 
ondersteunt dit evenement. U kunt zich aanmelden via  
de site www.ridefortheroses.nl

← Slimme en creatieve ontwerpen met 
bloemen 
 
Bloemen houden van mensen, zo luidt een oude 
reclameslogan. Het omgekeerde is ook waar: mensen 
houden van bloemen. Bloemen maken mensen 
rustiger, vrolijker en gelukkiger. Jonge mensen 
zouden vaker bloemen willen kopen. Met de trend 
van strakke inrichtingen (35-45 m2) zijn slimme en 
ruimtebesparende producten nodig. Het initiatief 
hiertoe komt van Stichting Innovatie Glastuinbouw 
(SIGN) van LTO Glaskracht NEDERLAND. Met vier 
ontwerpers ontwikkelde SIGN concepten die hierbij 
aansluiten. Een van de ontwerpen is ‘bloom bloom’; een 
compacte bloemenvaas met duurzame ledverlichting 
die op diverse manieren gezelligheid brengt in huis 
en op het terras. Doelgroep voor dit concept is de 
horeca of de bouwmarkt. Meer informatie: www.
innovatieglastuinbouw.nl
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Algemene Ledenvergadering
Royal FloraHolland Aalsmeer
18.00 uur buffet, 19.30 start alv.

IFTEX Expo Kenia

Dutch Lily Days
Van den Bos Flowerbulbs  
Honselersdijk
www.dutchlilydays.nl

Flower Trials

Tijdens de FlowerTrials 2017 presenteren 59 veredelaars  
van pot- en perkplanten hun laatste noviteiten, creatieve 
concepten en ongelooflijk brede assortimenten. 
www.flowertrials.com

Waar? FlowerTrialsdeelnemers openen hun deuren op  
32 individuele locaties in drie belangrijke geografische  
regio’s: Aalsmeer en omgeving plus het Westland en  
Rijnland-Westfalen (Duitsland)

Ride for the Roses 
Start bij Royal Lemkes (Bleiswijk).  
Zie informatie op de pagina hiernaast.

Agenda Colofon

donderdag 1 juni

woensdag 7 tot en  
met vrijdag 9 juni

6 tot en met 9 juni

13 tot en met 16 juni

zondag 3 september

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

Colofon GROW
GROW, het relatieblad van Royal 
FloraHolland voor klanten en kwekers,  
is ook te lezen op www.royalfloraholland.
com. De oplage is 10.750 en GROW 
verschijnt zes keer per jaar.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GROW@royalfloraholland.com

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

Vragen?
Voor informatie over of wijzigingen in  
de toezending van dit relatieblad kunt  
u e-mailen naar ledenadministratie@
royalfloraholland.com

Deze GROW is gemaakt door
Katja Bouwmeester (hoofdredacteur), 
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur), 
Thomas Gerkrath (corrector), drukkerij 
Van Deventer bv, Marcel Bosma 
(vormgever) Erik van der Burgt 
(fotograaf), Kees Beekmans (fotograaf) 
en Piet Kralt (tekstschrijver: artikel 
FloraMondo p.10/11)

Fotocredits
Foto Globetrotter Turkije: Foto: Aysegul 
Muhcu / Alamy Stock Photo. Foto 
Globetrotter Cuba: Marije Lamsvelt.
Foto Globetrotter klaproos: Wikipedia.
Foto Perspectieven Frits Jonk: Nils van 
Houts. Foto Trends: Rijksmuseum en 
Jorrit ‘t Hoen. Foto Service bloom bloom: 
SIGN en Tim Buiting.

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

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. 



Dankzij 100.000 transacties per dag en talrijke 
soorten bloemen en planten zijn wij de inter  
 nationale marktplaats en kennispartner die  
bijdraagt aan het succes van kwekers en hun  
klanten. Via gestroomlijnde logistiek vinden  
deze prachtige producten razendsnel hun weg  
over de wereld. 

Samen met kwekers 
en hun klanten maakt 
Royal FloraHolland al 
meer dan honderd jaar 
de wereld mooier en 
gezonder met bloemen 
en planten.

De wereld 
mooier en 
gezonder 
maken


