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Beeldschoon

Zomerse 
zonnebloem 
De zomerse zonnebloem wordt ook wel helianthus 
genoemd. Dat is een samenvoeging van het Griekse helios 
(zon) en anthos (bloem). De zonnebloem is een eenjarige 
plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). De plant 
kan gezaaid worden van april tot half juni. Zonnebloemen 
komen oorspronkelijk uit Noord- en Zuid-Amerika en 
werden vóór 2000 v. Chr. al gedomesticeerd. Bijvoorbeeld 
de Inca´s vereerden deze bloemen als symbool van hun 
zonnegod. Rond 1530 werd de zonnebloem door Spaanse 
zeelieden naar Europa gebracht.

Van Gogh en de zonnebloem
De zonnebloem is onder meer bekend geworden door de 
schilderijen van Vincent van Gogh, waar de bloem vaak op 
afgebeeld werd. Van Gogh begon met schilderen van de 
werken in het einde van de zomer van 1888. De schilderijen 
gingen naar zijn vriend Paul Gauguin als decoratie 
voor diens slaapkamer. Ze laten verschillende perioden 
van bloei van de zonnebloemen zien, van volle bloei tot 
verwildering. Nieuw in de schilderkunst was destijds het 
gebruik van de vele gele kleuren. In een brief aan zijn 
broer Theo van Gogh schreef Vincent: op de een of andere 
manier is de zonnebloem van mij.
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René van der Arend:    
“Groei is de leidraad 
voor de toekomst”

Thema GROW: groei

Het thema van deze GROW van hartje zomer is  
groei. Groei van de sierteelt, maar ook van onze 
coöperatie coöperatie en onze marktplaats.  
Groei staat de komende jaren hoog op de agenda  
van Royal FloraHolland. Willen we blijven groeien,  
dan moeten we met digitalisering en globalisering 
waarde blijven toevoegen voor al onze klanten en 
kwekers. Zodat wij de grootste wereldwijde en  
vooral toegankelijke marktplaats kunnen blijven! 
Flowering the world.
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Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland, geeft aan 
dat groei de komende jaren centraal komt te 
staan bij Royal FloraHolland. “Het gaat een 
enorme impact op onze coöperatie hebben. 
Wil je groeien, dan moet je er rekening mee 
houden met dat de wereld globaliseert en 
digitaliseert. Dat zie je in alle andere sectoren. 
The winner takes it all.” 

De passie van

Lucas Vos

Lucas geeft als voorbeeld de digitale spelers 
Amazon, Ali Baba en E-bay. Zij hebben geen 
lokale concurrent meer en kunnen daardoor een 
wereldwijde speler zijn. “Op die manier kun je veel 
handel naar je toetrekken. Wil Royal FloraHolland dé 
wereldwijde marktplaats van formaat blijven, dan 
moeten wij al het assortiment van de wereld en alle 
vraag kunnen aantrekken. Het assortiment van onze 
huidige leden is niet meer voldoende als we al het 
assortiment ter wereld willen hebben. Dan moeten 
wij dus een aantrekkelijke open marktplaats zijn.”  

Lage transactiekosten
Een randvoorwaarde om de grootste marktplaats 
te worden, is volgens Lucas dat de transactiekosten 

zo laag mogelijk moeten zijn. Zodat we nu met het 
grootste aantal klanten en grootste assortiment ons 
plekje in de wereld kunnen verwerven. “Groei van de 
marktplaats staat om deze reden enorm centraal  
de komende jaren.”

De klanten van de toekomst gaan het redden
Groei gaat een enorme impact op de organisatie 
van ons bedrijf hebben, benadrukt Lucas. “We 
blijven ons op de huidige leden focussen, en 
tegelijkertijd willen we nieuw aanbod aan ons 
binden.” Hoe laten we de sierteelt nog meer 
bloeien? “Onze klanten moeten veel meer ontzorgd 
worden. Zodat zij beter tot transacties kunnen 
komen. Hiermee kunnen wij veel zorgen bij de klant 

“ Een aantrekkelijke  
open marktplaats 
zijn en blijven”
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wegnemen. Zodat zij vooruit de keten in kunnen 
kijken. Dit betekent dat klanten en kwekers niet 
achterover kunnen gaan hangen, maar mee moeten 
bewegen in deze ontwikkelingen. De klanten van de 
toekomst gaan het redden. De sierteelt staat bol 
van de partnerships en dingen samen doen. Data 
delen bijvoorbeeld. Het gezamenlijk inrichten van  
de logistieke keten. De consument moet voor de 
klant leidend zijn, en niet de kweker.”

Tarieven baseren op groei
Ook in de nieuwe tarieven en 
lidmaatschapsstructuur die besproken wordt in 
het programma Coöperatie 2020 komt de groei 
van de marktplaats tot uiting. “De huidige tarieven 

“ Groei is al  
het assortiment  
ter wereld 
aantrekken”

zijn zo oud als de coöperatie. We moeten ons niet 
baseren op het verleden maar op de toekomst van 
de wereldwijde marktplaats. Daar hoort een revisie 
van onze tarievenstructuur bij.” Wat kan er anders? 
“We moeten goed nadenken over het toewijzen aan 
het kostendrager/kostenmaker-principe. We moeten 
kijken of wij onze diensten wel goed verwaarden. 
Of dat we ergens een winstmarge op zetten. Wat 
doen we met nieuwe businessmodellen die ontstaan 
door digitalisering? De data zijn het nieuwe goud. 
Wij halen hier nu geen waarde uit. En hoe ga je dat 
tariferen? Dit zijn vraagstukken waar we goed over 
na moeten denken.” ←
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Op naar 2020

Floriday: hét 
nieuwe digitale 
platform voor 
al uw vraag en 
aanbod 
Royal FloraHolland en FloraXchange gaan 
vanaf 1 juli 2017 gezamenlijk optrekken in 
het digitaliseren van de sierteeltsector. Om 
meer draagkracht te creëren bundelen Royal 
FloraHolland en FloraXchange hun krachten 
op het gebied van IT. Hiermee is het officiële 
startsein gegeven voor de ontwikkeling van  
één gezamenlijk digitaal platform voor kwekers, 
voor bloemen én planten: Floriday.io  
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“Met Floriday wordt de wereldwijde handel in de 
sierteeltsector toegankelijker en eenvoudiger en 
komt innovatie in een stroomversnelling. Floriday 
is een ‘ecosysteem’ waar in de toekomst alle 
kwekers en klanten, nationaal en internationaal, 
elkaar weten te vinden. De kweker kan vanuit één 
dashboard zijn eigen afzet beheren, zowel voor 
veilen als voor directe handel, voor zowel bloemen 
als planten. De klant heeft via dit ecosysteem meer 
dan ooit toegang tot een diep assortiment bloemen 
en planten”, aldus Gerhard van der Bijl, Chief Digital 
Officer (CDO).

Vraag en aanbod bij elkaar
Gerhard noemt Floriday.io een ‘open ecosysteem’. 
Volgens woordenboek Van Dale is een ecosysteem een 
netwerk van relaties tussen organismen. In Floriday 
heeft het ook ongeveer deze betekenis. Gerhard: 
“Klanten en kwekers kunnen in het eco systeem hun 
vraag en aanbod kwijt. In eerste instantie doen we 
dat via de bestaande kanalen FloraXchange en 
FloraMondo. In de toekomst benaderen we andere 
partijen actief zodat zij zich kunnen aansluiten bij 
Floriday. Waar wij heen willen is dat in de toekomst zo 
veel mogelijk vraag en aanbod digitaal bij elkaar komt. 
Dat is de digitale invulling van onze coöperatie en van 
de sector.” Gerhard is erg positief over Floriday. “Dit is 
voor de sector een mooie stap vooruit.”

Iedereen moet met digitalisering aan de slag
Digitale ecosystemen hebben de toekomst. Kijk maar 
naar Alibaba, Uber en Amazon; allemaal digitaliseren 
ze de bestaande kanalen en nodigen anderen uit om, 
op basis van toegevoegde waarde, een bijdrage te 
leveren in het ecosysteem. Wat zijn de reacties van 
klanten en kwekers tot nu toe (begin juli)? Gerhard: 
“Van kwekers krijg ik alleen maar positieve signalen. 
Wij helpen hen om het ‘digitale verlengstuk’ van de 
tuin te realiseren. Hiermee bieden we perspectief om 
hen mee te laten doen met digitalisering. Ook klanten 
reageren over het algemeen positief, en we zien hier 
en daar nog wat onzekerheid. Bij een aantal klanten 
was digitalisering vooruit geschoven, en dat kan 
nu niet meer.” Martijn van Andel van FloraXchange 
vult dit aan: “We hebben de beste totaaloplossing 
gecreëerd voor de hele sector. Het is dé manier om  
de kweker en de klant slim met elkaar te verbinden.” ←

Wilt u meer lezen over Floriday?  
Lees het op www.floriday.io of kijk op  
www.royalfloraholland.com/digitalisering
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Op naar 2020

Servaas stipt de twee grootste veranderingen 
aan. “Dat zijn globalisering en digitalisering. Hier 
gelden andere spelregels.” Servaas legt dit uit 
met een voorbeeld uit de geschiedenis van Royal 
FloraHolland. “We startten met veel verschillende 
veilingen in Nederland. De stap om als klant van 
marktplaats te veranderen was groot. Langer reizen, 
andere tribune met een totaal andere werkwijze. Na 
de fusie in 2008 van Royal FloraHolland ontstond 
er één systeem waarbinnen je kunt kiezen hoe in te 
kopen.” Op een volledig virtuele marktplaats gelden 
andere spelregels, legt Servaas uit. “In de digitale 
wereld zijn klanten met twee keer klikken weg en 
zijn ze bij de concurrent. Je moet daarom ernaar 
streven om de meest toegankelijke marktplaats  

met het breedste assortiment te zijn. Als je dat bent,  
zijn nieuwe klanten ook in twee klikken bij jou.”

Uit je comfortzone stappen
Wat moeten we doen om kwekers en klanten te blijven
faciliteren als marktplaats? “We moeten met globa li-
sering en digitalisering waarde blijven toevoegen  
voor een grote doelgroep. Globalisering landt aardig 
bij onze kwekers en klanten. Maar bij digitalisering 
komt er vaak angst om de hoek kijken. Het vergt een 
totale verandering van je businessmodel. Dit is veelal 
een emotionele stap. It shakes your world dus dat 
heeft tijd nodig. Uit je comfortzone stappen is altijd 
eng. Wij hebben de uitdaging om hierin voorop te 
lopen als Royal FloraHolland.”

” Groei is geen 
keuze maar 
noodzaak”

“We moeten de grootste marktplaats blijven omdat 
de sector daarbij gebaat is.” Servaas van der Ven, 
COC van Royal FloraHolland, is in deze GROW aan het 
woord over het thema groei van de coöperatie en onze 
marktplaats. Waar wil de coöperatie in groeien en 
waar liggen de uitdagingen? “In de digitale wereld zijn 
klanten met twee keer klikken weg. Wij moeten daarom 
waarde blijven toevoegen voor een grote doelgroep.”  
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De sterkste marktplaats ter wereld
Wat betekent dit voor onze klanten en kwekers?  
“Wij moeten beseffen dat we een dienstverlener  
zijn die moet zorgen voor diensten met toe  -
gevoegde waarde voor kwekers en klanten.  
Die diensten moeten we excellent uitvoeren,  
niet meer en niet minder. Onze dienstverlening  
moet ervoor zorgen dat we gemakkelijkste 
marktplaats met het breedste assortiment zijn.  
Dan komt de groei vanzelf.” Servaas benadrukt  
dat het in het voordeel van de aanbieders  
bij Royal FloraHolland is dat ze lid zijn van de  
sterkste globale marktplaats. “Dan moeten  
we dus wel de sterkste willen blijven. En de  
zaken goed op orde hebben.”

Blik verbreden
Waarin wil Servaas persoonlijk groeien? “Ik heb 
ervaren door mijn werk bij Royal FloraHolland  
dat het belangrijk is om je blik te verbreden.  
Ik kom uit een kwekersfamilie in Hendrik-Ido-
Ambacht. Doe maar gewoon, dat zit in mijn DNA. 
Afgelopen jaren ben ik uit mijn comfortzone 
gekomen om zowel digitaal én globaal te worden. 
Leren doe ik door te ervaren; dus die ervaring  
moet je opzoeken, want dan geloof je het pas.  
Soms is dit confronterend. Maar dat geeft juist  
de drive om het vervolgens ook echt aan te willen 
pakken.” ←
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Dienstverlening

Noviflora wil 
consument 
doorgronden 

In 1977 werd Noviflora opgericht door Hans van 
Reisen. Hij had vanaf het begin met de bollenhandel 
een sterke focus op Scandinavië en dan met name 
op Zweden, wat hem destijds tot een echte pionier 
in de sector maakte. Hij ontdekte al snel dat planten 
het nog beter deden, en daarna werd het zijn leven. 
Anno 2017 wordt het bedrijf geleid door Xander van 
Reisen en Hendrico de Brabander. Het bedrijf heeft 

Noviflora, een modern handelsbedrijf 
in Honselersdijk dat zich van oudsher 
richt op de Scandinavische markt, 
wil de consument doorgronden. 
“We hebben veel feeling met de 
Zweedse markt en gaan hier vrij 
ver in”, aldus Mark-Jan Terwindt, 
manager business development van 
Noviflora. Door gebruik te maken 
van de dienst consumenteninzicht 
van Royal FloraHolland kan Noviflora 
nog beter op veranderende 
consumentenwensen inspelen.
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Noviflora wil 
consument 
doorgronden 

meerdere vestigingen in Zweden en Zwitserland, 
waar native speakers werken. “Wij hebben grote 
binding met de lokale markt.”  

Weten wat de consument beweegt
Mark-Jan werkte voorheen bij Royal FloraHolland 
bij onder meer het huidige Retail Services. 
Zodoende kende hij alle onderzoeken. Toen hij 

in 2014 aantrad bij Noviflora had hij het idee om 
gebruik te maken van de dienst consumenteninzicht 
omdat dit het bedrijf ‘goud’ zou brengen. “Wij 
willen de klanten helpen om sierteeltproducten 
goed te laten renderen. Om dat te kunnen móet je 
weten wat de consument beweegt. Door de data 
van consumenteninzicht krijgen wij inzicht in de 
leeftijd van consumenten. Maar ook in wat voor 
samenstelling de consument bloemen koopt. En 
of de voorkeur uitgaat naar groene of bloeiende 
planten.” Mark-Jan voegt toe: “Wij zijn er altijd 
op gericht de latente inkoopbehoefte van de 
consument te bevredigen. Zodat hij de juiste prijs  
en het juiste assortiment krijgt in de winkel.” 

Minder derving door data
Data over consumenten zijn cruciaal voor je 
bedrijfsvoering en vormen bovendien een briljante 
tool. “Als je precies weet wat de consument wil, 
dan heb je een stuk minder derving. Door meer 
consumenteninzicht maak je veel partijen blij. 
De eindklant, de kweker en uiteindelijk ook de 
consument. De kweker kan gericht produceren, 
de eindklant ziet dat zijn omzet toeneemt, en de 
consument kan datgene kopen wat hij mooi vindt. 
Perfect.” 

De beste blijven
Mark-Jan noemt de marktonderzoeken van Royal 
FloraHolland ‘de beste die er zijn.’ Tot besluit geeft 
hij Royal FloraHolland feedback. “Het is belangrijk 
dat Royal FloraHolland op marktonderzoek blijft 
inzetten. En dat er recente informatie beschikbaar 
is over zoveel mogelijk landen. Je moet wel de beste 
blijven!” ←

Rubriek waarin dienst verlening  
van Royal FloraHolland aan onze 
klanten centraal staat. Wilt u  
gebruik maken van de dienst  
consumenteninzicht, neem dan 
contact op met Tine Niezink.

“ Data over consumenten 
zijn cruciaal voor onze 
bedrijfsvoering”
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René van der Arend :  
“ Doe alleen 

dingen met  
je hart” 
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René van der Arend (51) 
is met totaal 57 ha de 
grootste kweker van 
winterharde palmen. 
Zestig procent van 
zijn handel importeert 
hij uit Azië. In een kas 
staan tropische palmen 
en planten tot 13 meter 
hoog, die onder andere 
voor Center Parcs 
worden geproduceerd. 
René: “Doe alleen 
dingen met je hart.”



Ambitie
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Toen René net van de middelbare landbouwschool af 
was, stapte hij in het bedrijf van zijn vader; 18 jaar jong. 
Na een aantal jaren in de subtropische planten maakte 
hij op zijn 35e de beslissing om ook winterharde 
planten te gaan importeren. Dat was destijds echt 
een niche in Nederland. “Steeds meer mensen gingen 
reizen in Europa. De vraag groeide en daar wilde ik op 
inspelen.” Veel van de handel die hij uit Italië en Spanje 
haalde was niet goed genoeg van kwaliteit. “Ik reisde 
veel met importeurs mee en zag dat veel kwaliteit niet 
voldeed. Toen bedacht ik dat ik het zelf moest gaan 
doen. Dan zou het beter worden. Ik haalde inspiratie uit 
deze reizen en zag voor me hoe ik het aan zou pakken.” 
Eerst maakte hij een uitgebreide studie van dertig 
kwekers in Zuid-Europa en daarna kocht hij grond 

op in Zuid-Frankrijk waar de bomen geteeld konden 
worden. “Het groeiproces van een palmboom duurt 
jaren. Een jaar na het zaaien worden de planten op  
het land uitgepoot. Voor je het eerste maatje hebt,  
ben je vijf jaar verder. De keuze voor import van 
palmen heeft uiteindelijk goed uitgepakt want de 
handel nam daarna fors toe. Steeds meer klanten 
toonden interesse.”

Een niche blijven
René is een kweker met een duidelijke visie en dat 
komt ook tot uiting in het assortiment tropische 
planten dat hij steeds weer aanvult met nieuwe 
soorten. Wat is het ‘geheim’ van zijn bedrijf? “Ik 
ben altijd op zoek naar iets nieuws. Ik zie groei als 

 Wie is René van der Arend? 
• René is 51 jaar. Hij komt uit 

Naaldwijk en woont er ook  
met zijn vrouw en kinderen.

• Zijn motto: ‘Zoek altijd naar 
nieuwe kansen.’ 

• Het bedrijf Tropical Plantcenter 
is met 57 ha de grootste kwekerij 
van winterharde palmen in heel 
Europa.

• De afzet van het bedrijf vindt 
plaats over de hele wereld via de 
exportbedrijven die gevestigd 
zijn bij Royal FloraHolland. 

• Bedrijfswebsite:  
www.tropicenter.com
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het aanpassen van jezelf aan de markt. Daar ben 
ik continu op gericht; ik kijk naar de buitenwereld, 
signaleer trends en speel daarop in. Je moet eigenlijk 
zorgen dat je altijd te weinig van een soort hebt, 
om die ‘bijzonder’ te houden. Een niche blijven is 
belangrijk. Zeker nu er zo weinig kwekers overblijven 
in Nederland is het belangrijk dat wij met elkaar 
mooie producten blijven produceren.” 

“ Groei is je aanpassen 
aan de markt”

Groei is de leidraad
Hoe ziet René de toekomst van zijn bedrijf? “Ik heb 
een bedrijf hiernaast opgekocht van 2 ha dat dit jaar 
erbij wordt gevoegd. Groei is wel de rode draad voor 
de toekomst. En dan vooral groei van het assortiment 
groene planten. Fijnmazigheid komt steeds meer 
op, en het is de kunst hier goed op in te spelen met 
je assortiment. Wat betreft bedrijfsopvolging: ik heb 
een zoon, Nick, die misschien het bedrijf overneemt 
als ik ouder ben. Hij werkt nu bij Van Dijk Flora. Wat 
ik belangrijk vind is dat hij zijn hart volgt. Ik heb dit 
bedrijf van nul tot nu opgebouwd. Voor hem is het 
veel moeilijker het over te nemen, want alles staat al. 
Daarom laat ik dit open.” ←
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Big data

De export van bloemen en planten naar Polen laat 

een stijgende lijn zien de afgelopen jaren. Dit komt 

omdat de Polen meer te besteden hebben en de 

economie in de lift zit. De Nederlandse export van 

snijbloemen  nam in vier jaar toe van 76, 5 miljoen 

naar 107,5 miljoen euro. Pot- en tuinplanten ging  

van 52,2 miljoen naar 81,1 miljoen euro. Dit blijkt uit  

cijfers van Floridata.

Export Polen 
vertoont  
stijgende lijn →

BIG DATAGROW16 Bron: Royal FloraHolland Consumententracker (week 5 en week 19 2017). 813 aankopen van snijbloemen,  

380 aankopen van kamerplanten en 544 aankopen van tuinplanten. Floridata voor exportcijfers.

Exportcijfers 
snijbloemen 
versus pot- & 
kamerplanten 
richting Polen
 2012-2016. Waarde x 1.000 euro 

     Snijbloemen

     Pot & tuinplanten

Kwiaciarnia Warszawa

In procenten. 2017
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Leeftijd van koper
In procenten. 2017
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In procenten. 2017
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Liefde en blijdschap  
verkopen
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Insights

Silke Tijkotte is de oprichter van Let it Grow, het 
programma van Royal FloraHolland dat start-ups helpt 
zich te ontwikkelen en een nieuwe groep consumenten 
enthousiasmeert over bloemen en planten. Silke geeft 
haar visie op groei: “Zorgen dat meer consumenten 
meer bloemen en planten kopen. Het doel voor de 
strategie voor 2020 was 20% meer consumentengroei. 
Met Let it Grow binden wij een nieuwe doelgroep aan  
de sierteelt: de bewuste consument.”

Silke geeft aan dat Let it Grow veel 
stedelingen van alle leeftijden aan 
zich bindt. In de toekomst gaan 
steeds meer mensen in steden 
wonen. “Hier zijn veel consumenten 
die bij alles wat zij doen goed 
nadenken over de gevolgen van 
hun keuzes en aankoopgedrag 
voor het milieu, de mens en 
zichzelf. Het gaat niet alleen 
om het product, maar vooral 
om de betekenis die erachter 
zit. Belangrijker nog is dat deze 
bewuste consument de trends zet 
en daarmee invloed heeft. Juist 
daarom is het belangrijk om hem 
of haar te enthousiasmeren over 
bloemen en planten. De effecten 
van bloemen en planten willen wij 
in de hoofden en harten van deze 
consumenten krijgen. Hier valt  
nog een wereld te winnen.”  

Groei door nieuwe consumenten
Silke: “Sommige van deze con-
su menten kennen de positieve 

effecten van bloemen en planten 
al, maar velen nog niet. Als we hen 
hierover vertellen, dan zullen ze 
daar enthousiast over worden en 
bloemen en planten gaan kopen 
vanuit een intrinsieke motivatie.” 
Silke bedoelt dat deze doelgroep 
in potentie graag bloemen zou 
kopen, maar nu nog niets weet 
over (bijvoorbeeld) de positieve 
gezondheidseffecten. Door deze 
verhalen aan de doelgroep te 
vertellen, groeit de interesse. 

Emotie of product verkopen
Silke vindt dat er in de sierteelt 
nog te vaak gedacht wordt in 
alleen producten, en dat er niet 
naar het totaalplaatje wordt 
gekeken. Dit moet veranderen als 
je de duurzame consument wilt 
bereiken. “Het is belangrijk om 
vanuit de consument te redeneren. 
Die bepaalt wat er geproduceerd 
wordt en succesvol afgezet gaat 
worden. Het gaat er uiteindelijk  

om dat je de beleving van een 
product overbrengt bij de 
consument. Verkoop je een emotie 
of een product?” Bij Let it Grow 
wordt onderzoek gedaan naar 
wat de consument wil en wat 
hem of haar interesseert. “Dit is 
ongelofelijk belangrijke kennis. 
Kwekers en klanten krijgen deze 
informatie van ons als zij zich aan 
ons verbinden.” ←

Meer lezen over Let it Grow en 
waar zij mee bezig zijn? Kijk op de 
website www.letigrow.org. Of volg 
hen op Twitter onder #weletitgrow.
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“Met Let it Grow wordt 
groei in de sierteelt 
zichtbaar. Het gedreven 
team kijkt echt buiten 
de gebaande paden 
en dat hebben we 
nodig als sector. Ik 
brainstorm soms met 
hen en we inspireren 
elkaar. Het is mooi te 
zien dat zoveel mensen 
de groene lifestyle 
omarmen.” 

Karin van der Eijk 
VDE Plant

INSIGHTS

“ We hoeven 
qua meters en 
personeel in het 
bedrijf niet te 
groeien. Ik vind 
het belangrijk 
dat ik elke 
werknemer bij 
naam ken. In een 
groter bedrijf 
gaat mij dat niet 
meer lukken.” 
 
 
Paul Jansen  
Tropische-plantenbedrijf Fachjan

In deze rubriek kijken 
we van buiten naar  
binnen. Silke Tjikotte 
van Let it Grow over 
groei in relatie tot  
bewuste consumenten.

“ Groei lukt als je altijd 
je ogen en oren open
houdt. Dan blijf je  
verrassend.”  
 
René van der Arend   
Tropical Plantcenter

“   Groei is geen doel op 
zich. Het gaat altijd  
om het rendement.  
Je moet verrassend 
blijven in de 
sierteeltsector.”  
 

Niels Molenaar   
Pioenenkweker Molenaar Agriculture



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

Freesia: bruidsbloem uit Zuid-Afrika

De van oorsprong Zuid-Afrikaanse freesia 
staat symbool voor onvoorwaardelijke liefde. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bloem 
wereldwijd populair is in bruidsboeketten. 
Ontdekker Chr. Fr. Echlon noemde het ‘kaaps 
lelietje-van-dalen’ in ongeveer 1830 naar zijn 
studiegenoot en vriend, de Duitse arts Friedrich 
Freese. Naar schatting bestaan er zo’n 1.800 
soorten freesia’s. De bloem uit de lissenfamilie 
is er in verschillende kleuren: van wit en 
lichte pastels tot diepe paarse en rode tinten. 
Afgelopen voorjaar kwam er nog een nieuwe 
freesia op de markt. De bloem kreeg de naam 
Fuego, Spaans voor vuur; een toepasselijke 
naam voor een dubbelbloemige felrode freesia. 
De witte freesia is het meest geurend. Freesia’s 
waren erg populair in de jaren vijftig. Na een 
periode waarin de bloem een wat oubollig imago 
had, is de freesia momenteel weer helemaal ‘hot’.

Jubilerend bloemencorso in Kirchberg 

In het Oostenrijkse Kirchberg vindt iedere zomer 
een bloemencorso plaats met meer dan 500.000 
dahlia’s, anjers, gerbera’s en zonnebloemen. Wat 
begon als een klein evenement met oldtimers, 
tractoren en wat bloemen, groeide uit tot één 
van de hoogtepunten van het jaar. Dit jaar viert 
het corso in de deelstaat Tirol zijn 25e jubileum. 
Tijdens deze editie rijden meer dan veertig  
met bloemen versierde auto’s en oldtimers  
mee. Kleurrijke sprookjes- en fabelfiguren, 
tradities en actualiteiten prijken op de wagens  
die ’s middags door de Oostenrijkse gemeente 
rijden. Na de rijdende bloemenparade is er een 
bruisend zomernachtfeest met live muziek.  
Het bloemencorso in Kirchberg vindt plaats  
op 15 augustus.
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Maria en de relatie  
tot bloemen
 
Biologe Tini Brugge geeft 
rondleidingen in Museum 
Catharijneconvent (Utrecht) 
aan bezoekers die meer over 
Maria en haar relatie tot 
bloemen willen leren. Wat is 
volgens Tini de link tussen 
Maria en bloemen? “Zij hebben 
die relatie door de betekenis 
die bloemen in de christelijke 
traditie –en daarbuiten- 
gekregen hebben. In de loop van 
de eeuwen kregen bepaalde 
bloemen een volksnaam die 
aan Maria en haar leven als 
moeder van Jezus herinneren. 
Denk bijvoorbeeld aan 
(onzelieve)vrouwenmantel, 
lievevrouwebedstro en 
mariatranen.” De directe 
aanleiding tot de rondleidingen 
was een verzoek van het 
Museum Catharijneconvent 
om in het kader van de Maria-
tentoonstelling workshops 
bloemschikken te geven. “De 
reacties die ik van mensen 
krijg zijn erg enthousiast en 
verrassend.” Kans maken op 
een gratis exemplaar van het 
boek Bloemen voor Maria? 
Wij geven er één weg aan de 
lezer die een mooi verhaal 
instuurt over de mariatranen, 
ook wel Dicentra spectabilis 
of gebroken hartje genoemd. 
Inzendingen kunnen naar 
GROW@royalfloraholland.com.

Pauwenbloem,  
het symbool van Barbados

De pauwenbloem is een zeer exclusieve bloem. 
Hij groeit op Barbados, in het Caribisch 
gebied. Dit land bestaat uit één enkel eiland, 
dat behoort tot de Bovenwindse Eilanden 
van de Kleine Antillen (bij de Antillen). De 
pauwenbloem wordt ook wel Caesalpinia 
pulcherrima of red bird genoemd – of pride  
of Barbados, want het is de nationale bloem 
van dit exotische eiland. Op Barbados zijn  
veel groene decoraties te ontdekken; van  
oude auto’s tot aan vervallen gebouwen  
waar al het groen compleet doorheen groeit. 
De naam Barbados komt uit het Spaans.  
De eerste Europese zeevaarders die er aan-
kwamen vernoemden het eiland naar de  
veel voorkomende ‘bebaarde vijgenboom’,  
los barbados.
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Perspectieven
Vier kwekers met hun  
visie op het thema groei

22 GROW INSIGHTS

“Wij kiezen de 
moeilijke weg van  
de hortensiateelt”

“ We wilden de kans om een 
groter bedrijf in Bleiswijk 
op te zetten niet laten 
lopen” 
 
Paul Kouwenhoven 
Pico Bello 

Paul Kouwenhoven runt samen met zijn zoon Richard 
hortensiakwekerij Pico Bello Hortensia (Kwintsheul). 
De praatgrage Westlandse kweker verhuist over 
een paar maanden naar de nieuwe modernere en 
grotere locatie van 6 ha in Bleiswijk. Over groei 
gesproken. “Wij zien veel potentie en kansen om 
het product te verbeteren. Wij kiezen de moeilijke 
weg van hortensia’s kweken. Iedereen denkt dat 
het zo makkelijk is, maar elke soort heeft speciale 
aandacht nodig.”

Paul heeft Westlandse roots en hij is met recht een 
trotse kweker. Na een verleden als kweker in de 
snij-amaryllis schakelde hij in 2008 over naar de 
snij-hortensia. Paul had altijd al een duidelijke visie 

en de keuze voor hortensia is bewust genomen. 
Waarom deze teelt? “Ik had ooit amaryllissen en 
vond dit destijds wel mooi, maar het nadeel is dat 
het een seizoensproduct is. Je hebt een paar weken 
heel veel drukte en daarna valt het stil. Je werkt 
daarom ook maar een paar weken per jaar met 
hetzelfde personeel. Dat was ik op een gegeven 
moment zat. Rond mijn veertigste heb ik besloten 
om voor hortensia te gaan. Ik vind het een prachtige 
teelt. Het is best een moeilijke teelt, maar dat vind 
ik juist uitdagend. Ik liep in die tijd al veel op de 
veiling en zag dat hortensia rond 2007 in opkomst 
was in Nederland. Mijn gevoel zei: het staat in de 
kinderschoenen maar wij gaan er vol voor, want er 
zijn nog mooie ontwikkelingen te maken in deze teelt.”

Elke plant speciale aandacht
Wat Paul mooi vindt, is dat elke plant speciale 
aandacht nodig heeft. Hij wijst dit ook aan in de kas, 
waar wel tien verschillende soorten hortensia staan 
met allerlei mooie kleuren. “De diversiteit aan soorten 
is geweldig. Die hebben allemaal een verschillende 
behandeling nodig met ander licht, water en 
bemesting.”

Naar Bleiswijk
Het bedrijf verhuist in november van Kwintsheul naar 
Bleiswijk. De zoons van Paul (Richard en Bob) krijgen 
hier de leiding. Een behoorlijke stap voor een kweker 
die heel zijn leven in het Westland heeft getuind.  
Hoe vindt hij dit? “Natuurlijk zal het even wennen zijn, 
maar het biedt vooral mogelijkheden. We konden 
deze kans niet laten lopen. We zijn in maart gaan 
kijken met het hele gezin, en iedereen vond het een 
fantastisch bedrijf. Het is een mooie moderne kas 
waar we nog meer soorten hortensia kunnen gaan 
telen op 6 ha. We willen vooral uitbreiden met de 
zogenoemde herfst-hortensia.” 

De hele wereld over
Pico Bello heeft als hoogste doel een topproduct te 
maken dat afgezet wordt in het hogere segment bij 
de groothandel en cash-and-carry’s en bloemisten. 
“Onze belangrijkste eindklanten.” De hortensia’s 
gaan de hele wereld over, zegt Paul. “China, Indonesië 
en Qatar zijn onder meer onze afzetlanden. In 
Hongkong is zelfs een straat waar alleen maar 
hortensia’s staan. Mooi toch”, glundert de trotse 
Westlander. ←
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”Een coöperatie is 
een middel en geen 
doel op zich”

PERSPECTIEVEN

Eviek van der Arend is mede-eigenaar van 
opkweekbedrijf Westlandse Plantenkwekerij (WPK) 
in Made (Brabant) en ‘s-Gravenzande. Ze loopt al 
zo’n 25 jaar mee in de tuinbouw. Van huis uit is ze 
econoom, maar na een aantal jaren bij de Rabobank 
is ze in het bedrijf van haar man Erik gestapt. Het 
bedrijf kweekt veel groenteplanten op, maar heeft 
daarnaast ook een sierteelttak, House & Garden. 
Eviek is voorzitter van de FPC bloeiende planten.  
In deze GROW geeft zij haar visie op de groei van  
de coöperatie. “Een coöperatie is een middel, geen 
doel op zich.” 

Eviek bekijkt de wereld met een kritische blik en 
neemt geen blad voor de mond. Ze was adviseur 
tuinbouw bij Rabobank Westland en kent de 
tuinderswereld van binnenuit. De teloorgang van  
The Greenery heeft ze van dichtbij meegemaakt.  
Wat vindt zij van de coöperatie anno 2017 en de  
groei die hier plaatsvindt? “Een coöperatie blijft  
altijd een middel, en is geen doel op zich.  Er ligt  
nu te veel nadruk op de ‘club voor iedereen’.”

Saamhorigheid brokkelt af
Eviek benadrukt dat Royal FloraHolland ontstaan 
is vanuit samenwerking. “Samen sterk was de 
motivatie van kwekers om zich te verenigen op 
het gebied van de markt en inkoop. Zaken samen 
oppakken die je niet alleen kon doen. Er was een 
grote saamhorigheid en alle leden hadden nog 
vergelijkbare bedrijven.” In de loop van de tijd is deze 
saamhorigheid afgebrokkeld, meent Eviek. Met als 
gevolg dat kwekers het belang van de coöperatie 
minder inzien. “De wereld is enorm veranderd. Een 
coöperatie kan ook beknellend werken. Je wilt niet 
per se bij een club horen. Tuinders kunnen inmiddels 
ook veel zelf regelen en hebben de veiling daar niet 
altijd bij nodig.” Wat Eviek signaleert onder collega’s 
is dat de grote zich niet meer thuis voelen en andere 
kansen zien. En de kleine kwekers zien juist vaak 
bedreigingen, waardoor zij zich op die manier ook 
minder thuis voelen bij de coöperatie. 

Naar iedereen luisteren
Wat Royal FloraHolland erg goed doet, vindt Eviek, 
is alles faciliteren voor de klant. En wat moet Royal 
FloraHolland anders doen? “Harder met de vuist op 
tafel slaan en duidelijke beslissingen nemen. Als het 
gaat om de strategie 2020 bijvoorbeeld. De externe 
acties die hieruit voortvloeien voor onze klanten 
mogen meer worden gecommuniceerd. Nu wordt 
er echt naar iedereen geluisterd, maar daardoor 
herkent bijna niemand zich in het profiel dat eruit 
komt.”

Bij je passen
Eviek suggereert dat doelgroepenbeleid een idee 
zou kunnen zijn om de betrokkenheid van leden te 
vergroten in de toekomst. “Dan creëer je wellicht 
een coöperatie waar je bij wilt horen omdat het bij je 
past. Royal FloraHolland moet een bedrijf zijn waar 
je graag bij wilt horen en waar je als lid de voordelen 
van inziet. Het is net als met voetbal. Al krijg ik al tien 
jaar een seizoenskaart van Ajax, dat zal mij als echte 
Feyenoorder niet overhalen om van club te wisselen. 
Gevoel is vaak een onbewuste factor.” ←

“Er wordt naar 
iedereen geluisterd, 
maar daardoor is er 
minder herkenning” 
Eviek van der Arend  
WPK
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In het Noord-Hollandse Hensbroek staat het 
moderne pioenenbedrijf van Niels en Dennis 
Molenaar. De twee broers hebben daarnaast een 
teeltlocatie in het Brabantse Rozendaal, plus eentje 
in Avignon, zodat zij in april al in productie zijn.  
Het bedrijf Molenaar Agriculture, met totaal 30 ha,  
is continu op zoek naar nieuwe afzetmarkten.  
“De interesse van Rusland voor pioenen wordt 
steeds groter.” 

Hoe kwamen Niels en Dennis erbij om pioenen te 
gaan kweken? Vader Piet en moeder Marga zijn in de 
jaren zeventig gestart met een klein kasje orchideeën 
en freesia’s, dus de keuze voor pioenen lag niet echt 
voor de hand. Op zijn achttiende stapte Dennis in 
het bedrijf van zijn vader en later kwam Niels erbij. 
Niels: “Wij hebben beiden op een bedrijf met pioenen 
gewerkt en wij vonden het een prachtige bloem.  
Dat wilden wij ook gaan doen. Het is een seizoens-
product met een kort en krachtig seizoen. Dat 
sprak ons enorm aan. In deze regio was dat destijds 
nog bijzonder, pioenen. En pioenen zijn de mooiste 
bloemen die er bestaan.” 

Vraag naar pioenen groeit
Hoe belangrijk is groei voor dit bedrijf? “In Avignon 
zijn we in 2012 gestart met een teeltlocatie in 
Frankrijk. Daar gaan we dit jaar uitbreiden qua 
hectares. We merken dat de vraag naar pioenen 
wereldwijd toeneemt. Groei is geen doel op zich 
natuurlijk. Het gaat uiteindelijk allemaal om het 
rendement. Doordat we in Frankrijk in april beginnen, 
kunnen we vanaf de start van het seizoen onze 
klanten een mooi product leveren.”

Russische interesse
Niels vindt het belangrijk dat je als bedrijf altijd 
nieuwe markten aanboort. Zo is er sinds een tijdje 
meer interesse uit Rusland voor pioenen. Daar 
springen de broers nu op in door meer aan promotie 
te doen. Met de toetreding tot telersvereniging 
Decorum dit jaar, openen zich nieuwe kansen voor 
afzet en klantcontacten. In juni werd een Russische 
beurs bezocht om daar ter plekke het product te 

“Groei is nieuwe 
markten aanboren”

“Groei is geen 
doel op zich”
Niels Molenaar 
Molenaar Agriculture

promoten. “Zodat iedereen ons kan herkennen door 
de kwaliteit die wij leveren.” Behalve aan Rusland 
levert Molenaar Agriculture ‘eigenlijk aan de hele 
wereld.’ “Italië, Scandinavië, Zwitserland, Amerika en 
zelfs Australië. Pioenen gaan de hele wereld over.” 

Groei optimaliseren
Molenaar Agriculture verkoopt zijn bloemen via 
diverse kanalen: de klok, klokvoorverkoop en directe 
handel. Bij de directe verkoop kunnen de producten 
op maat worden geleverd aan de afnemer. “Door 
de groei te optimaliseren zijn we klaar voor de 
toekomst.” ←



“ De kracht van Citrina is 
dat je een ZuidEuropees 
gevoel in je huis brengt”
Jack Poot  
salesmanager Citrina
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“Groei is  
kwaliteit leveren”

Citrina, een bedrijf van 30 ha in de Algarve, speelt 
in op de trend van eetbare planten. Dit bedrijf 
verhandelt citrusplanten over de hele wereld: 
1.500.000 planten per jaar. De handel vindt plaats 
via de locatie in De Kwakel (1 ha), waar Jack Poot 
salesmanager is. “Wij kunnen nog op alle fronten 
groeien.”

Citrusbomen brengen een Zuid-Europees gevoel in 
je huis. En vanaf januari kun je ze al op je balkon of in 
je keuken zetten. Dat is de kracht van Citrina, aldus 
Jack Poot. De omzet neemt op Europees niveau 
alleen maar toe en de vraag naar eetbare producten 
ook. Hoe komt dit? “Het is positief dat je de plant op 
verschillende manier kunt positioneren. De consument 
wil een zomergevoel creëren dat al start in de winter. Dit 
product is in januari al voorradig, en dat geldt niet voor 
andere balkonplanten. Hierin zijn wij echt uniek. Steeds 
meer consumenten willen eetbare planten in hun huis 
omdat ze zelf willen kweken.” Wat is het geheim van 
het bedrijf als het gaat om kwaliteit? “Wij produceren 
planten met een goede fruitbezetting, dus met veel 
vruchten aan een plant. Kwaliteit leveren is alles. En 
een rustige groei van de plant – koud opkweken – is 
ook ongelofelijk belangrijk. Het duurt 2,5 jaar voor de 
plant volledig uitgegroeid is. Hij wordt geënt op een 
onderstam.”

Pionieren in de Algarve
In 1970 besloot het Engelse echtpaar Lyndsey en 
Andrew Wench om een citruskwekerij te starten in de 
Algarve. Als echte pioniers gingen ze te werk, met als 
hoofdteelt citroenen en sinaasappels. “Dit was nog in 
de tijd dat er geen toerisme was in de Algarve”, vertelt 
Jack. “De stenen die gebruikt werden voor de bouw, 
werden later gebruikt voor de haven van Albufeira.” 
Zoon Nick leidt nu de grote vestiging in de Algarve. 

Korte lijntjes
Het bedrijf bleef maar groeien en daarom werd 
samenwerking met Nederland gezocht en opende men 
de vestiging in De Kwakel. Sinds 2001 vindt de handel 
van Citrina plaats via Royal FloraHolland en andere 
handelspartners. “Portugal ligt vrij afgelegen in de 

Europese handel. Het was echt nodig dat de logistiek 
via Nederland zou gaan. Wij hebben korte lijntjes met 
alle handelaren en klanten.” De afzet gaat naar bijna 
alle europeese landen. “We hebben veel afzet naar 
Duitsland en Scandinavië, maar ook in Oost-Europa 
zijn we sterk. Het product is niet goedkoop, dus we 
richten ons wel op het hoogwaardige segment.” 

Meer lezen over Citrina?  
Ga naar www.citrina-plants.com.



Bij veredelaar Beekenkamp in 
Maasdijk hangen in de grote 
ontvangsthal een aantal foto’s 
uit diverse delen van de wereld. 
Daarnaast zijn de nieuwste 
producten hier te bewonderen, 
op een creatieve wijze gestyled. 
Marketingmanager Sirekit Mol van 
Beekenkamp vertelt dat het thema 
dit jaar all around the world is.  
“Wij willen hiermee uitstralen dat 
klanten zich hier thuis kunnen 
voelen. Het moet aanvoelen als 
thuiskomen.” Beekenkamp, een  
echt familiebedrijf met Westlandse 
roots, is in 1951 opgericht.  
Waarom doet het bedrijf mee aan 
de FlowerTrials? “Wij willen alle 
schakels in de keten hier bereiken.”
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FlowerTrials steeds 
belangrijker 
netwerkevenement 
van de sierteelt 

Kruisbestuiving

Op de FlowerTrials, die half juni plaatsvonden, stelden diverse veredelaars en 
kwekers hun deuren open voor een groot internationaal publiek. Noviteiten 
staan centraal op dit evenement. Het evenement startte ooit met vijf 
veredelaars, maar inmiddels zijn er zestig deelnemers. Bij elk bedrijf komen 
gemiddeld tweeduizend bezoekers. “Het is flinke reclame voor de sierteelt en 
ook nog het mooiste moment van het jaar, als de kwekers het even wat rustiger 
hebben. Ook de retail en inkopers komen hier kijken wat de trends en noviteiten 
zijn voor de komende jaren”, vertelt hortensiakweker Sjaak van Schie.



In de demokwekerij in Honselersdijk staan diverse 
veredelaars met hun producten. Een aantal mooie 
bossen lisianthus in paars en wit sieren de ruimte. 
Salesmanager Theo de Graaf van veredelaar 
Van Egmond Lisianthus haalt zijn zaden onder 
andere bij veredelaar Sakata. De zaden kweekt het 
Rijnsburgse bedrijf op tot leverbare jonge planten 
voor professionele lisianthuskwekers uit de hele 
wereld. “Op jaarbasis produceren wij 220 miljoen 
planten. Die gaan de hele wereld over: van China 
tot Israël tot heel zuidelijk Europa. De verkoop 
stijgt en lisianthus wint aan populariteit”, aldus 
Theo. “We staan in de top zes van snijbloemen. 
Het is een gewilde bloem.” Waarom is Theo hier? 
“Ik spreek hier ongelofelijk veel klanten in drie 
dagen. Japanners bijvoorbeeld, die veel lisianthus 
veredelen. Het mooie van de FlowerTrials is dat er 
een korte afstand tussen alle bedrijven zit. Het kost 
je weinig reistijd en je hoort en ziet veel.”

← Hortensiakweker Sjaak van Schie 
heeft dit jaar een aantal leden van 
de directie van Royal FloraHolland 
meegenomen naar de FlowerTrials, 
om ze te laten ervaren hoe 
belangrijk dit evenement is. “Er zijn 
hier zoveel klanten aanwezig uit 
de hele wereld. De Tesco en de Lidl 
komen ook en beslissen hierdoor 
welke producten ze de komende 
jaren gaan kopen. Het zou goed 
zijn als Royal FloraHolland een rol 
zou vervullen in de FlowerTrials. 
Bijvoorbeeld door haar huidige 
beurzen hierop aan te laten sluiten 
om op die manier meer klanten aan 
zich te binden.” 
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Wat zijn de stijltrends 
in huis en tuin? Welke 
kleuren, vormen en 
materialen gaan 
domineren in 2018? 
Bloemenbureau 
Holland verwacht dat 
consumenten gaan 
vragen om radicaal 
nieuwe oplossingen, in 
reactie op de ingrijpende 
veranderingen in de 
wereld en onze eigen 
samenleving. Intense, 
rijke kleuren zijn gewild, 
En vernieuwende, 
creatieve combinaties 
winnen aan populariteit, 
zoals een bloemenkraam 
in een modezaak.

Trends

← Tussen de tegels. Op een 
rotsblok. Zelfs in de loop van een 
pistool. Overal veroveren bloemen 
en planten hun plaats. Punk 
Rebooted! Machtsverhoudingen 
zijn op drift: Russische hackers 
beïnvloeden verkiezingen, een 
vastgoedmagnaat wordt president 
en Mark Zuckerberg is de baas 
van alles. We hebben het gevoel 
dat onze vrijheid onder druk staat. 
Tuin en interieur tonen de tekenen 
van het protest. De kleuren zijn 
zwart en wit met een toefje rood. 
De materialen zijn ruw, hard en 
industrieel. 

Op zoek  
naar nieuwe  
oplossingen
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← We zijn de held van ons eigen leven. We leven 
immers in het ik-tijdperk 3.0. Onze digitale bubble 
bevestigt ons constant. In de stijltrend Romance 3.0 
behandelen we de bloem of plant als een held, als 
een prins of prinses. We zetten de producten op een 
voetstuk. Het liefst van goud. Want alles is groots, 
krachtig, heftig. De vormen zijn rond en vol, de 
kleuren intens en rijk.

→ Vrijwel alles valt met alles te combineren.  
Een cactus met een amaryllis. Een Engelse  
border met een Japans kiezelpad. Binnen de  
grote tegenstellingen in onze kleurrijke wereld 
zoeken mensen naar nieuwe verbanden en 
onderlinge verbintenissen. Re-assemble noemt  
het Bloemenbureau deze trend. Creativiteit is  
het toverwoord. Waarom geen bloemenkraam 
openen in een modezaak?
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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

← Corso’s van oost naar west  

In de zomertijd vindt een aantal sierteeltevenementen 
plaats, waaronder de corso’s, die drijven op honderden 
vrijwilligers. Hier wordt wekenlang noeste arbeid voor 
verricht.

Het Varend Corso in het Westland is dit jaar van 4 tot 
en met 6 augustus. De stoet trekt door onder meer het 
Westland, Schipluiden, Maassluis, Den Haag, Delft en 
Vlaardingen.  Ook in het oosten des lands zijn er corso’s, 
waaronder die in het Overijsselse Sint Jansklooster. 
Dit bloemencorso dankt zijn ontstaan aan koningin 
Wilhelmina. Ter ere van haar verjaardag organiseerde 
de Christelijke Oranjevereniging van Sint Jansklooster 
jaarlijks een dorpsfeest. 

Vol overgave
Onderdeel van de festiviteiten vormde een optocht van 
versierde boerenwagens en verklede individuen. Dit 
jaarlijks terugkerende ritueel vond steeds meer draagvlak 
onder de bevolking. Vele families stortten zich vol overgave 
op het steeds mooier maken van de stoet. Op vrijdag 18 
augustus kunt u het Overijsselse corso bewonderen.

Najaarsplanten op de Autumn Fair 
 
Op 13 en 14 september 2017 is de jaarlijkse Autumn Fair 
in Naaldwijk. Op de Royal FloraHolland Autumn Fair 2017 
staan de kamer- en tuinplanten voor dit najaar centraal. 
Door een bezoek aan de beurs krijgt u zicht op het totale 
najaarsaanbod en ontmoet u klanten en kwekers. De 
ideale manier om u alvast voor te bereiden op de verkoop 
in het nieuwe seizoen. Producten zijn direct of op termijn 
te bestellen. Meer informatie over de Autumn Fair 2017 
vindt u op www.royalfloraholland.com/autumnfair. 
Hier kunt u zich ook alvast registreren als bezoeker.
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Varend Corso Westland
www.varendcorso.nl

Rijnsburg Flower Parade
www.rijnsburgscorso.nl

Bloemencorso Sint Jansklooster
www.corsoklooster.nl

Bloemencorso Vollenhove
www.corso-vollenhove.nl

Bloemencorso Eelde
Thema ‘60 jaar corso  
verleden in het heden’
www.bloemencorsoeelde.nl

Bloemencorso Zundert 
www.corsozundert.nl

Zomerbloemententoonstelling Naaldwijk
Het thema is ‘erfgoed’

Autumn Fair Royal FloraHolland  
Locatie:  
Royal FloraHolland Naaldwijk,  
volg bij aankomst de tekstborden  
op het terrein.

Agenda Colofon

vrijdag 4 tot  
zondag 6 augustus

vrijdag 11 tot  
zondag 13 augustusi

vrijdag 18 augustus

zaterdag 26 augustus

zaterdag 2 en  
zondag 3 september

zondag 3 en  
maandag 4 september

donderdag 7 tot en met 
zondag 10 september

woensdag 13 september 
08.30 - 16.00 uur
donderdag 14 september 
08.30 - 14.00 uur

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. 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. 

Deze GROW is gemaakt door
Katja Bouwmeester (hoofdredacteur), 
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur), 
Thomas Gerkrath (corrector),  
drukkerij Van Deventer bv, Marcel 
Bosma (vormgever), Ria Monster 
(globetrotter Oostenrijk en freesia),  
Erik van der Burgt (fotograaf),  
Kees Beekmans (fotograaf)

Fotocredits
Foto freesia (p. 20-21): Wikipedia
Foto bloemencorso (p. 20-21): 
Bloemencorso Kirchberg
Foto Barbados (p. 20-21): Karin van Luijk
Foto trends (p. 28-29): Bloemenbureau 
Holland

Wijzigingen doorgeven?
Voor informatie over of wijzigingen in  
de toezending van dit relatieblad kunt  
u e-mailen naar ledenadministratie@
royalfloraholland.com
Zij nemen uw aanvragen in behandeling.

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. 



Wij verbinden, faciliteren én innoveren om  
onze leden en hun klanten succesvoller te 
 laten zijn. Groeien doen we samen.

Royal FloraHolland  
is de verbinder in  
de sierteeltsector.  
Wij ondersteunen  
de groei van onze  
leden en klanten.

Samen 
groeien


