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Dahlia is een plantengeslacht uit de composietenfamilie 
(Asteraceae). Dit plantengeslacht omvat twaalf soorten, 
die alle inheems zijn in Midden-Amerika, met name in 
Mexico. De eerste beschrijvingen dateren uit 1615. Rond 
deze tijd werden de eerste zaden vanuit Mexico naar 
Spanje verzonden. Tweehonderd jaar later, in 1804, werd 
de dahlia echt geïntroduceerd. De botanische naam dahlia 
is ontleend aan de Zweedse botanicus Andreas Dahl, een 
leerling van de beroemde plantkundige Carl Linnaeus.  
In 1918 is de Nederlandse Dahlia Vereniging opgericht.  
Het belangrijkste doel was het bevorderen van de teelt  
van, de handel in, en de export van dahlia’s. Deze vereniging  
leidt nog steeds een bloeiend bestaan: er worden zelfs 
Nederlandse kampioenschappen georganiseerd.

Dahlia’s worden in Nederland vaak gebruikt voor bloemen  - 
corso’s. De dahlia leent zich daar bijzonder goed voor 
omdat het een sterke bloem is die goed te kweken is en 
in een grote verscheidenheid aan kleuren voorkomt. Veel 
corsoplaatsen kweken hun dahlia’s zelf, op velden die 
worden bijgehouden door vrijwilligers. In het Brabantse 
Zundert zijn bijvoorbeeld vele hectaren dahliavelden die 
uitsluitend bedoeld zijn voor het corso.
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Redactioneel

Samenwerking in de sierteeltketen is het thema van 
deze GRoW. lucas Vos, ceo van Royal FloraHolland, 
ziet het als het cement van de coöperatie. Samen 
kennis uitwisselen en investeren in relaties om tot 
betere resultaten te komen. Servaas van der Ven, 
cco van Royal FloraHolland (verhaal pagina 18) vult 
aan: “daarnaast gaan ook meer andere partijen, 
van buiten de sierteelt, zoals logistieke of financiële 
dienstverleners, samenwerken met Royal FloraHolland, 
haar klanten en leden.”
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De omzet van klokvoorverkoop 
via FloraMondo is fors 
gestegen het afgelopen jaar. 
Een klant en een kweker 
over hun ervaringen met 
klokvoorverkoop, en wat het 
hen oplevert.



de paSSie Van lucaS VoSGRoW4

De samenwerking tussen sierteeltbedrijven  
staat op een hoog niveau in vergelijking met  
andere bedrijven in de agrarische sector.  
Lucas Vos, CEO van Royal FloraHolland, ziet het 
als het cement van de coöperatie. “Samenwerking 
is partnerschap. Het zit in het DNA van kwekers 
om samen te werken. Men helpt elkaar waar dat 
kan. Met als gemeenschappelijk doel om de unieke 
sierteeltsector zo sterk mogelijk te houden.” 

de passie van

Lucas Vos

Toen Lucas hier aantrad begin 2014, constateerde  
hij dat er intern wel goed werd samengewerkt,  
maar niet per se met de andere partijen in de sector.  
Aan de klantkant is dit anders, geeft Lucas aan. 
“Die zijn natuurlijk eerst concurrent, en dan pas 
partner van elkaar. Wel hebben ze allemaal dezelfde 
marktplaats en kopen ze van dezelfde kwekers. 
Daar is samenwerking wat moeilijker. Het feit dat ze 
gemeenschappelijke thema’s met Royal FloraHolland 
willen bespreken en met ons samenwerken is erg mooi.” 

Samenwerken voor de consument
“Wat ik erg hoop voor de samenwerking in de 
keten is dat die zich steeds meer gaat richten op 
de voorwaartse kracht de keten in. Kwekers staan 

allemaal met de neuzen dezelfde kant op. Sommige 
klanten kijken soms achterwaarts, en naar ons bij 
innovaties. Daardoor lukt het ons nu nog niet om 
samen te werken met het oog op de consument.  
Ik denk dat met de uitrol van de strategie voor 2020 
duidelijk werd dat we op de consument gericht zijn. 
Inmiddels gaan er veel ogen onze kant op. Dat moet 
juist níet zo zijn. Klanten: neem alsjeblieft the lead, 
leid de weg! Zorg samen dat consumenten meer 
uitgeven aan bloemen en planten.” 

Coöperaties groeien
“Ik denk ook dat in de crisisjaren het coöperatieve 
model aan invloed heeft gewonnen. De coöperatie 
is momenteel een ondernemingsvorm die aan 

Samenwerken om  
de consument nog  
beter te bereiken
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populariteit wint. Ondernemingen hebben gemerkt 
dat samenwerking onderschat wordt en richten 
juist daarom een coöperatie op. Dit heeft veel 
ondernemingen door een moeilijke tijd heen 
geholpen.” Lucas trekt de vergelijking met bedrijven 
uit de agrarische sector zoals The Greenery en de 
melkveehouderijsector. “Wat de sierteeltsector 
juist zo sterk maakt, is het hoge niveau van 
samenwerken.”

Kennis delen met elkaar
Lucas denkt dat als we de sierteeltketen verder 
willen helpen, er steeds meer samenwerking moet 
plaatsvinden tussen (onder andere) veredelaars, 
kassenbouwers en Royal FloraHolland. “We moeten 

samen transparanter communiceren. We moeten 
streven naar het uitwisselen van kennis. Het is niet 
langer: kennis is macht. Nee, kennis delen met elkaar 
is de toekomst. Dat is een weg van vallen en opstaan 
en we schieten af en toe in de kramp. Laten we dit 
vooral doen, met de blik op de toekomst gericht.“ ←

“ Klanten,  
neem  
alsjeblieft  
the lead”
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op naar 2020

Het programma coöperatie 2020 
is van start gegaan. een groep 
kwekers – samen vormen ze een 
afspiegeling van ons ledenbestand 
– zit in het zogenoemde regieteam. 
Thijs Hermans en Johan oudshoorn, 
beiden regieteamlid, komen in dit 
artikel in GRoW aan het woord over 
het belang van coöperatie 2020. 
“Beter meepraten dan aan de zijlijn 
staan. de noodzaak om nú mee te 
denken over de toekomst van onze 
marktplaats is groot,” aldus Thijs, 
directeur van plantenkwekerij Van 
Geest.

Johan en Thijs zitten in het regieteam, samen  
met elf andere kwekers uit binnen- en buitenland.  
Zij hebben hier beiden hun eigen drijfveren voor. 
Johan (56) heeft een klein bedrijf (1,5 ha) met 
zomerbloemen en is broeier van lelietjes-van-dalen. 
Thijs (32) is directeur van plantenkwekerij Van Geest 
(15 ha); een jonge ondernemer met een kritische 
geest.

Interactieve sessies met leden
Waarom is het belangrijk dat het programma 
Coöperatie 2020 er is? Thijs: “Royal FloraHolland 
bestaat inmiddels meer dan honderd jaar. Er is veel 
veranderd in de tussentijd. De spelregels over hoe 
om te gaan met de leden en hoe bijvoorbeeld het 
lidmaatschap ingevuld wordt, zijn in de afgelopen 
honderd jaar niet veranderd. Het is de tijd nu om 
die vraag te stellen: wat is de veiling en welk belang 
dient zij?” Johan: “In diverse interactieve sessies 
die wij voorzitten in onze eigen regio, gaan wij 
input bij de leden hierover halen. Hierin worden 
ook zeggenschap, de lidmaatschapsvormen en 
de tarieven meegenomen. Wat betekent dit voor 
kleine, grote kwekers, hoe zit het met de directe 
handel, enzovoort? We halen hier samen de 

“ Beter 
meepraten 
dan aan 
de zijlijn 
staan”
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Wie zijn Thijs en Johan?

Thijs Hermans (32) is directeur van 
plantenkwekerij Van Geest uit Maas-
 land. De aandelen zijn in handen 
van de familie Van Geest. Hij stuurt 
mensen aan, regelt de ver  koop, en 
doet verder alles ‘behalve de teelt’. 
Een ondernemer met een no-non-
sensementaliteit die goed weet wat 
er speelt in de wereld om hem heen.

Johan Oudshoorn (56) heeft een 
bedrijf in Roelofarendsveen en 
Nieuwe Wetering (ZH) met zomer-
bloemen. De hoofdteelt is hang-
amaranthus. In de winter en het 
voorjaar is hij druk met het broeien 
van lelietje-van-dalen op pot met 
als drukke periode de socialistische 
feestdag 1 mei die in veel Europese 
landen wordt gevierd. Johan hoopt 
in het regieteam de zomerbloemen-
kwekers goed te vertegenwoordigen, 
want de zomerbloemen zijn toch 
vaak de ‘krenten in het bloemen-
assortiment’. 

gemeenschappelijke deler uit.” Thijs: “We toetsen  
de inhoud bij andere leden en vragen om feedback. 
Het is echt een gezamenlijk proces. Wij gaan de leden 
niet vertellen hoe het in elkaar zit.” 

Beter meepraten dan aan de zijlijn staan
Wat drijft de beide ondernemers om in het regieteam 
te zitten en de leden mee te nemen in dit proces? 
Thijs: “Er is op dit moment best wat onrust onder 
sommige leden over de rol van Royal FloraHolland in 
de afzet. Het is belangrijk om juist nu mee te praten. 
Ik had eerst bedenkingen bij de toekomst van onze 
coöperatie. Ik zit dan ook in het team omdat je 
beter mee kan praten dan aan de zijlijn blijven staan 
met kritiek.” Johan vult aan: “Bij veranderingen 
zoals deze is het goed dat er kwekers bij betrokken 
worden vanuit zoveel mogelijk disciplines die met 
collega-kwekers willen kijken naar een zo groot 
mogelijke gemeenschappelijke deler. Ofwel: breng 
collega-kwekers bij elkaar en laat die hun steentje 
bijdragen. Vind ik een mooie uitdaging. Ik voel een 
verantwoordelijkheid hiervoor. Ik vind het heel 
belangrijk om over de toekomst van onze veiling 
mee te denken, een onderdeel uit te maken van dit 
proces.” 

Uniek assortiment
Waarom moeten leden meepraten over de 
toekomst van de coöperatie en juist nu? “Wij 
hebben als opdracht van Lucas Vos en Jack 
Goossens meegekregen dat er echt wijzigingen of 
veranderingen mogen komen. Jack Goossens gaf 
zelfs aan dat als er geen statutenwijziging volgt 
naar aanleiding van onze sessies, wij ons werk niet 
goed hebben gedaan. De input hiervoor moet wel 
bij de leden vandaan komen. De sierteeltsector 
is een supersector met traditionele bedrijven en 
veel emotie. Wij hebben een uniek assortiment van 
bloemen en planten. De leden moeten hierdoor 
getriggerd worden. Wij hebben geen aanbodsmarkt 
meer, maar het is een vraagmarkt geworden, waar 
wij op in moeten spelen. De noodzaak om nú mee  
te denken over de toekomst van onze marktplaats  
is groot.” ←

Meer weten over Coöperatie 2020?
Heeft u zich al aangemeld of wilt u meer weten over 
het programma? Kijk dan in het dossier Coöperatie 
2020 op www.royalfloraholland.com/cooperatie2020
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op naar 2020

Het online inkopen van bloemen en planten via FloraMondo wordt 
steeds populairder: in 2016, tot en met de zomer, verdubbelde 
de omzet van klokvoorverkoop via FloraMondo ten opzichte van 
dezelfde periode in 2015. GRoW vroeg naar de ervaringen van twee 
nieuwkomers op FloraMondo: groothandel-exporteur Weerman 
(aalsmeer) en cymbidiumkwekerij celine colours (Berkel en Rodenrijs). 
“door klokvoorverkoop hoef ik nooit nee te verkopen”, aldus  
dennis Witteveen, hoofd inkoop van Weerman.

Klokvoorverkoop  
FloraMondo stijgt:  
“Nooit nee verkopen” 

Vanaf januari 2016 zit groothandel-exporteur 
Weerman op klokvoorverkoop. Dennis Witteveen 
gelooft er echt in. Het levert eindklanten veel 
inkoopgemak op en het is efficiënt. Sinds Weerman 
op klokvoorverkoop zit, is het aantal fusten explosief 
toegenomen.

Het grote voordeel van klokvoorverkoop is dat 
klanten zelf hun inkoopmoment bepalen, stelt  
Dennis. “Normaal loggen ze om half zes in op de 
webshop en nu kunnen ze al een paar uur eerder  
op de middag hun bestelling plaatsen. Een aardig 
grote groep klanten kijkt live met ons mee in de 
voorraad. Zeker als er minder collega’s zijn, en 
mensen alleen in een bloemenwinkel staan, kunnen 
ze ’s avonds inloggen en hun order bestellen. Dat 
scheelt twaalf uur. Klanten gaan hun inkooppunt 
verleggen.” 

Nooit nee verkopen
Een bijkomend voordeel van klokvoorverkoop is 
volgens Dennis dat de flexibiliteit toeneemt. “Alles 
kan; ik hoef nooit nee te verkopen aan een klant.” 
Een ander pluspunt van klokvoorverkoop is dat het 
voorraadrisico’s voorkomt. “Wij hoeven als Weerman 

geen volledig assortiment te kopen voor onze 
voorraad, klokvoorverkoop zorgt voor die aanvulling.” 

Rechtstreeks van de kweker
Dennis noemt versheid als een belangrijke meerwaarde 
van klokvoorverkoop. “Het grote voordeel is dat de 
producten rechtstreeks van de kweker komen.” Hij 
tekent er wel bij aan dat de prijzen op dit moment niet 
altijd marktconform zijn. “Ik ben ervan overtuigd dat 
klokvoorverkoop verder kan groeien als kwekers ervoor 
zorgen dat het klokassortiment en het klokaanbod 
aantrekkelijk blijven. Het zou fijn zijn als kwekers een 
marktconforme prijs hanteren. Dat is op dit moment 
niet het geval en dat is jammer.” Dennis bedoelt dat de 
kwekers zichzelf niet uit de markt moeten prijzen, zodat 
onze klanten wel ook hun producten blijven kopen.

Explosieve stijging fusten door klokvoorverkoop
Sinds Weerman op klokvoorverkoop zit, stijgt het 
aantal fusten met de maand. In januari zat het bedrijf 
op 265 fusten, in februari op 120 fusten en in maart op 
3.400 fusten per maand. In april nam dit toe naar 3.434 
fusten en in mei groeide het explosief naar een totaal 
van 5.524 fusten. In juni en juli zakte de verkoop wat in, 
wat normaal is voor de tijd van het jaar.
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Cymbidiumkwekerij Celine Colours maakt sinds 
een paar weken gebruik van klokvoorverkoop via 
FloraMondo. Paul van Schie is de eigenaar en zijn 
dochter Celine (vernoemd in de bedrijfsnaam) voert 
het woord. “We zijn erg positief over klokvoorverkoop; 
wat een goede uitvinding! Het online platform 
werkt gebruiksvriendelijk en kost nauwelijks tijd. 
Klokvoorverkoop stelt ons in staat om kleine 
transacties van klanten in het normale logistieke 
proces mee te laten draaien. Voorheen moesten we  
de logistiek apart regelen. Onze klanten zijn er nu  
van verzekerd dat als ze iets willen hebben, dit op  
tijd geleverd wordt tegen een vooraf bekende prijs. 
Dit is een voordeel, want daardoor hoeven ze niet te 
wachten op de klokprijs.” 

Op de markt inspelen
Klokvoorverkoop geeft het bedrijf een extra tool om  
op de huidige markt in te spelen. “Een aantal 
exporteurs zet het aanbod van de klokvoorverkoop 
via hun eigen webshop direct door naar de eindklant. 
Die kan dus direct het aanbod online zien met de 
bijbehorende foto. Doordat de fijnmazigheid van 
het aantal orders toeneemt, is klokvoorverkoop een 
welkom instrument.” 

Nergens aan denken
Dat de logistiek uit handen wordt genomen ziet Celine 
als een groot pluspunt. “Je hoeft nergens zelf aan te 
denken omdat Royal FloraHolland het regelt. Wij zetten 
ons klokaanbod ’s middags online. Een deel daarvan 
kunnen we gelijk in de klokvoorverkoop aanbieden.” 
Tijdens de zomertijd wordt cymbidium schaarser, en 
dan zet het bedrijf bewust meer in op klokvoorverkoop 
omdat dit hogere prijzen oplevert. ←

Wilt u meer weten over FloraMondo?  

Ga naar www.royalfloraholland.com/floramondo 
of bezoek een van de workshops op onze 
vestigingen. 
De workshops starten om 14.00 uur. Dagen 
waarop u aan kunt sluiten:

→ Kwekers: dinsdag 6 december in Rijnsburg.
→ Klanten: donderdag 13 oktober in Naaldwijk.            
→ Klanten: donderdag 27 oktober in Aalsmeer.
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actueel

Bloemen 
en planten 
brengen 
hotelgasten 
in vervoering
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in hotel Sofitel 
legend The Grand in 
amsterdam stonden 
deze zomer als 
experiment bloemen 
en planten op een 
aantal hotelkamers. 
de reacties van 
de gasten waren 
enthousiast. 
“Het creëert een 
romantische sfeer.” 
of: “Het brengt een 
vleugje amsterdam  
in je hotelkamer.”

Het idee voor dit experiment kwam 
van het IF-centre van Royal 
FloraHolland. Dit nieuwe centrum 
is speciaal opgericht om innovatie 
in de sierteeltsector handen en 
voeten te geven. “Innovatie is essen- 
tieel, en wij faciliteren dit met en 
voor onze leden. Wij brengen de 
juiste mensen bij elkaar”, aldus 
Nicolien Hendrickx, programma-
manager van het IF-centre.

IJshotel
Hoe kwamen ze op het idee van 
een experiment op een hotelkamer 
van The Grand? “Dit idee ontstond 

toen we hoorden van het Ice 
Hotel op de Noordkaap: een hotel 
dat voor honderd procent uit ijs 
bestaat. Dit hotel koppelt een 
bijzondere beleving van ijs aan het 
hotel. Hierdoor ontstond het idee 
om een soortgelijke beleving te 
creëren met bloemen en planten.  
Wij zien dit als een kansrijk 
zaadje dat een brede doelgroep 
zou kunnen aanspreken. Wat wij 
onderzoeken is of het klopt dat 
mensen dit als positief ervaren. 
Worden ze er warm van? En, de 
volgende vraag: gaan ze er meer 
bloemen en planten door kopen?” 

Emotie koppelen aan bloemen en 
planten
In de hotelkamers stonden 
Vanda’s (een type orchidee) en 
in zowel de slaapkamer als de 
badkamer rode rozen. Gasten 
vulden een enquête in om hun 
mening hierover te geven. Allen 
zagen het als een welkome 
aanvulling op de sfeer in de 
hotelkamer. “Romantisch, een 
vleugje Amsterdam, het voegt 
echt iets toe, gezelligheid”, waren 
de reacties van de hotelgasten. 
Nicolien: “Hier zie je dus aan dat 
emotie en beleving aan bloemen 
en planten koppelen echt werkt.”

Nieuwe doelgroepen
Het experiment in de hotel-
kamers krijgt dit jaar een 
vervolg. Uitgezocht wordt of er 
daadwerkelijk meer omgezet 
wordt door bezoekers van hotel-
kamers die gestyled zijn met 
bloemen en planten. “We gaan 
kijken hoe dit uitpakt in andere 
hotels. Zodat we nog meer nieuwe 
doelgroepen kunnen bereiken.” 

Goede sfeer
Arrangeur Rian van Dijk van 
The Floral Designers ontwerpt 
decoraties voor The Grand 
Amsterdam, maar ook voor 
luxehotels in Shanghai en Hong 

“ Bloemen 
en planten 
komen de 
sfeer zeker 
ten goede”

Kong. “Heel erg leuk dat we aan 
dit experiment meegeholpen 
hebben. Bloemen en planten 
komen de sfeer zeker ten goede. 
De kamers worden er een stuk 
natuurlijker van. En mensen voelen 
zich gelijk op hun gemak.” Door 
bijvoorbeeld lavendel, eucalyptus 
en muntplanten in een badkamer 
te zetten, ruiken mensen een 
verkwikkende geur en dat heeft 
volgens de arrangeur een goede 
uitwerking. “Het biedt echt 
meerwaarde voor de klanten.” ←
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ambitie

cees van der Meij is de 
dga van Royal lemkes. 
Royal lemkes is een echt 
familiebedrijf dat al meer 
dan honderd jaar in de 
sierteelt is geworteld. in 
die honderd jaar is het 
getransformeerd van 
traditionele kwekerij naar 
handelskwekerij naar een 
moderne dienstverlener. 
“Waarde die je toevoegt 
aan producten en mensen 
is een lange termijn 
investering.” → 

Cees van der Meij: 

“ Iets laten 
groeien kost 
tijd, geduld 
en passie” 
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•	Cees van der Meij 
cees is 54 jaar. 
Hij is geboren in Valkenburg 
en woont nu in Rijnsburg 
waar hij zich goed thuis 
voelt. 

•	Zijn motto: “dit tijdperk 
vraagt om ander 
leiderschap. de enige 
constante factor is 
verandering.”
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•	Royal Lemkes is opgericht 
in 1882 door de familie 
lemkes. Het bedrijf is 
altijd sterk geweest in 
samenwerking en het 
onderhouden van relaties 
met leveranciers en klanten.

•	de betrokkenheid van Royal 
lemkes houdt in dat het 
bedrijf heel veel doet op het 
gebied van duurzaamheid 
en in sociale projecten in 
binnen- en buitenland.

•	www.royallemkes.nl

Cees’ roots liggen in Valkenburg (Z-H), waar zijn 
vader samen met zijn broer een kwekerij runde. 
“Mijn vader was een kweker in hart en nieren en 
altijd op zoek naar nieuwe manieren van telen.” 
Als kwekerszoon is Cees een ondernemende man. 
Hij startte als inkoper en verkoper en had twintig 
jaar lang een handelsbedrijf met een compagnon. 
In 1999 deed hij zijn eerste grote overname toen hij 
van Hagemeijer het oude handelsbedrijf Edelman 
Green kocht. De overige bedrijven verhuisden snel 
naar Bleiswijk waar alles werd ondergebracht in 
het nieuwe pand op het Greenparc in Bleiswijk.  

Overname Lemkes
Rond 2006 kwamen de eerste gesprekken op gang 

tussen Cees en Hans Lemkes (in de familie was 
geen opvolger). Zowel de visie op de sector van 
beide ondernemers als de cultuur van de bedrijven 
bleken uitstekend bij elkaar te passen. Op 1 januari 
2007 ontstond Royal Lemkes. 

Lange termijn
Wat drijft Cees in zijn werk? “Het is belangrijk om 
een purpose, een doel, inhoud in je leven te hebben. 
Dat doel kan nooit een kortetermijndoel zijn, hoewel 
dat in de huidige tijd wel vaak zo is. Je kunt nooit 
een mooi product of dienst maken als je focus 
alleen korte termijn of eigen gewin is. Iets laten 
groeien kost tijd, geld, geduld en passie. Bij een 
familiebedrijf is dat sowieso erg belangrijk, want  

“ Het is belangrijk  
om een doel in je 
leven te hebben”

ambitie
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bij elke keus die je maakt kies je ook voor de volgende 
generatie. Gezonde bedrijfsvoering is weliswaar 
noodzakelijk, maar echt rendement verkrijg je op de 
lange termijn. Waarde die je toevoegt aan producten, 
mensen en de wereld, is een langetermijninvestering.”   

Uniek talent
Kwaliteit in producten en diensten leveren staat 
centraal bij Royal Lemkes. “Hier gaat het om de 
verwachting van de klant te overtreffen. Bij mensen 
is dat veel investeren in persoonlijke ontwikkeling en 
opleidingen. Soms weet ik dat mensen een specifieke 
opleiding gaan volgen en als ze die met succes 
afronden kan Royal Lemkes ‘te klein’ voor ze zijn 
geworden. Toch moedig ik deze mensen aan het te 

doen. Het is de kunst te ontdekken waar het unieke 
talent ligt van de schoonmaker of een directeur, 
want iedereen heeft een eigen en uniek talent.” 

Strategie Flora Holland 2020
Royal Lemkes zit ook in het Klantenplatform 
van Royal FloraHolland, en Cees heeft een visie 
op de strategie voor 2020. “Ik heb respect voor 
de directie die veel achterstallig onderhoud 
te verwerken heeft gekregen. Maar ik heb een 
enorme behoefte om te weten waar het met de 
toekomstige dienstverlening en het verdienmodel 
– opbrengsten en kosten – van de coöperatie 
heengaat. Pas als je dat weet, kun je echte 
veranderingen gaan maken.” ←

in het creation lab werken 
ontwerpers (zoals ellen den  
Bieman, ontwerper concept & 
creatie) met allerlei creatieve 
toepassingen om tot mooie  
creaties te komen van bloemen  
en planten voor de klanten van  
Royal lemkes.



ColumnGRoW16

Big data

Nederland produceert de meeste chrysanten in Europa 
en is marktleider in de export ervan. In 2015 werd er 
voor 250 miljoen euro aan chrysanten geëxporteerd. 
Colombia bezet de tweede plaats met 162 miljoen euro 
exportwaarde in 2015. Chrysanten gaan vanuit Neder-
land vooral naar Engeland, Duitsland, Rusland en Polen.
Wilt u meer weten over de export van chrysanten, lees 
dan het interview dat GROW hield met marktspecialist 
Sheila Mahmood van Royal FloraHolland. Kijk op  
www.royalfloraholland.com

Nederland 
marktleider
in export 
chrysanten →

Top 10 exportlanden
2014 & 2015

Canada

Verenigde 
Staten

Noord-Amerika
2.640 ha

Zuid-Amerika
1.155 ha

Anastasia Wit

2

Colombia
export 162 mln:

→ VS 80%
→ VK 9%
→ Canada 6%

Nederland Colombia Maleisie Vietnam China

Italië Zuid-Afrika Ecuador Spanje Denemarken

2015

2014

waarde x 10 Mln euro

BiG daTaGRoW16

Chrysantenteelt groeit  
nog steeds in Colombia 
omdat het een alternatief 
is voor snijbloemen zoals 
gerbera (men kiest voor 
pluischrysanten) of asters 
(dan kiest men santini). 
Ook vanwege het zee-
transport kiest Colombia 
hiervoor; is betaalbaarder 
dan luchttransport.
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Verenigd  
Koninkrijk

Duitsland

Rusland

Vietnam

Maleisie

JapanChina
China
export 13 mln:
→ Japan 88%

Vietnam
export 14 mln:
→ Japan 91%

Maleisie
export 58 mln:
→ Japan 89%

Europa
991 ha

Afrika
264 ha

Wereld  
totaal 36.984 ha

Australië
40 ha

Azië
31.900 ha

Zembla WitBaltica WitBacardi Wit

De 4 meest geteelde chrysanten  
vanaf 2013 tot nu

1
Nederland
export 250 mln:

→ VK 39%
→ Rusland 15%
→ Duitsland 14%

Nederland is de grootste trade-partner in de wereld en 
daarmee ook het grootste exportland van Chrysanten.  
De productie effectiviteit is het hoogst in Nederland.
Vanwege de dalende productie in diverse landen, is de 
export afgenomen.

In Azië staat er 
een groot areaal 
hoewel een deel 
in China niet  
productief is.



Servaas van der Ven:
“Samenwerking wordt 
steeds meer co-creatie”
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insights

Servaas van der Ven, chief commercial 
officer (cco),  werkt inmiddels 25 jaar bij 
Royal FloraHolland. Hij heeft de coöperatie 
én de wereld om zich heen zien veranderen 
en geeft in GRoW zijn visie op samenwerking 
in de sierteeltketen door de jaren heen. 
“Samenwerkingen zijn veel marktgerichter 
geworden. Hoe kom je mét elkaar dichterbij  
de markt?”

Servaas: “Vijfentwintig jaar 
geleden werkten kwekers 
alleen horizontaal samen. Dat 
betekent dat kwekers met 
kwekers samenwerkten op het 
vlak van teelt, ziektes in de plant, 
en kwaliteitszaken. Hieruit zijn 
telersverenigingen ontstaan, 
met gelijkwaardigheid als basis. 
Mijn ervaring is dat dit een 
veel te complexe structuur is 
om echt slagkracht te hebben. 
Iedereen is gelijkwaardig, en dat is 
commercieel gezien niet handig.” 

Samenwerking gericht op 
resultaat
Op een gegeven moment 
veranderden telersverenigingen 
zodanig dat een dominante 
partij het beleid bepaalde. 

Gelijkwaardigheid stond 
daardoor niet meer centraal. 
Servaas vergelijkt dit met een 
wolvenroedel waarin ook een 
dergelijke rangorde is. Hierna 
gingen telersverenigingen steeds 
meer verticaal samenwerken, met 
klanten en retailers. Dat gebeurt 
tot op de dag van vandaag steeds 
meer in de keten. “De structuur is 
veranderd. Het vanzelfsprekende 
van samenwerken is weg. Het is 
meer verzakelijkt. Samenwerking 
is tegenwoordig gebaseerd op 
rendement. Niet het collectief, 
maar het individuele belang 
geldt. Men stapt eruit als het 
geen voordeel meer oplevert; 
het kan opportunistisch worden. 
Samenwerking is vooral gericht op 
resultaat, op de korte termijn. Er 

wordt maar een paar jaar vooruit 
gekeken. Het zijn niet langer 
jarenlange samenwerkingen, het 
gebeurt meer op projectbasis. En 
mensen hebben meer hetzelfde 
doel.” 

Steeds meer co-creatie
Hoe kijkt Servaas naar de 
toekomst van de sierteelt, ook 
met het oog op de strategie van 
Royal FloraHolland voor 2020? 
“Samenwerkingen zullen nog korter 
van aard worden. Toegespitst op 
een bepaalde klant bijvoorbeeld. 

“Zonder samenwerking 
bereik je niets inderdaad.  
Dit geldt overigens niet 
alleen voor de tuinbouw. 
Primair wordt er te 
vaak naar eigenbelang 
gekeken; we proberen 
alles zelf te doen.  
Maar alles zelf doen is 
optellen, samenwerken  
is vermenigvuldigen.”

Leo Lamboo 
Projectmanager bij Holland  
Indoor Plants



Of een gedeelte van de markt. 
Daarnaast gaan ook meer andere 
partijen, van buiten de sierteelt, 
zoals logistieke of financiële 
dienstverleners, samenwerken met 
Royal FloraHolland, haar klanten 
en leden. Het wordt steeds meer 
co-creatie.” Servaas noemt als 
voorbeeld het orchideëenbedrijf 
Anco, dat samenwerkt met een 
schoenenfabrikant om zijn product 
nog beter aan de man te brengen. 
“Traditionele partijen binnen de 
sector blijven nodig, maar ook 
andere partijen treden nu toe.” ←
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“Voor- en achterwaarts integreren in de keten is 
noodzakelijk. Als producenten moeten wij ons  
steeds meer gezamenlijk richten op de consument.  
Wij werken samen met de bollentelers en ook  
met retailers, om te kijken wat de consument wil.  
De laatste drie jaar schuiven we daardoor steeds 
dichter naar de consument toe. Eén plus één is drie. 
We hebben elkaar echt nodig.”
Kweker Herman de Jong
Lid van de adviesraad bloemen

“ Teamwerk is ontzettend belangrijk. 
Wij zorgen voor onze mensen,  
onze mensen zorgen voor bloemen. 
In je eentje sta je zwak, samen sta  
je sterk.” 
  Richard Fernandes 
Staat bekend als ‘Kiki’, van Kariki Farm in Kenia (140 ha, 1.450 medewerkers)

inSiGHTS

“  Niemand vindt ‘samenwerking’ nog een 
vreemd woord. We hebben met twee partners 
in veredeling een zeer nauwe samenwerking 
om vooral de prioriteiten scherp te houden. 
Het bestaat niet dat je als individu altijd van 
alle ontwikkelingen op de hoogte kunt blijven. 
Door richting de markt meer samenwerking te 
zoeken met andere collectieven die in hetzelfde 
marktsegment opereren, blijven we hopelijk 
voldoende groot om als volwaardig gezien te 
worden.” 

Piet Kuivenhoven 
Telersvereniging Addenda
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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. 

Ten noorden van Shanghai ligt een stukje Nederland. Het is Dafeng 
Holland Flower Park met molens, nagebouwde huisjes van de Zaanse 
Schans, vijftien windmolens, een replica van de Alkmaarse Sint Laurens-
kerk, een pannenkoekenrestaurant en 30 hectare aan bollenvelden. Het 
park trekt 2 miljoen bezoekers per jaar. 
“Nederland staat in China bekend als ‘The Kingdom of Flowers’ en 
specifiek in Dafeng is het ook nog een Nederlander geweest, waterbouw-
kundige Hendrik De Rijke, die honderd jaar geleden het typisch Hollandse 
polderlandschap in die regio heeft ontworpen als onderdeel van een ont-
ziltingsplan”, zegt Ibo Gülsen, directeur van IGMPR, Flowers, Park & More 
over het succes van het bloemenpark. Zijn bedrijf adviseert de Chinese 
overheid op het gebied van Nederlandse bloemen. 

Het bloemenpark is het inmiddels een gewilde trouwlocatie. Tussen de 
kleurige Nederlandse bloemen is al menig Chinees stel op hun huwelijks-
dag gefotografeerd en het is een favoriete selfieplek van menig Chinees. 
Vader Abraham of André Hazes hoor je er niet, de muzikale omlijsting 
is louter Chinees. Het programma World Flower Exchange is onlangs in 
Dafeng geweest en verkent een mogelijke samenwerking met het park.

GloBeTRoTTeR

Dafeng Holland Flower 
Park favoriete plek  
voor Chinezen 
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Toulouse vergroent de stad
 
Het stadsbestuur van het Franse Toulouse wil dat de stad 
groener wordt. Daarom is het een campagne gestart om 
meer groen in de straten te krijgen door het aanleggen 
van gevelbegroeiing. Bewoners konden zich tot vijftien juli 
melden en als hun verzoek goedkeuring krijgt, komt de 
gemeente zelf een gat maken in de grond, tegen de muur 
waar ze iets kunnen laten groeien. De muur mag van een 
huis, een flat of een winkelpand zijn.

De gemeente geeft tuiniertips. In een speciale folder staan 
suggesties voor de bloemen zoals jasmijn, passiebloem 
en de immortelle, de onsterfelijke, in Nederland beter 
bekend als de strobloem. Voor het mogen gebruiken van de 
gemeentegrond voor een beetje groen in de straat en extra 
leefplezier, vraagt het stadsbestuur wel wat terug van de 
bewoners. Niet alle planten mogen worden gebruikt, giftige 
planten zijn uit den boze, en de planten en de  stoep moeten 
een jaar lang bijgehouden worden.

Italië populair trouwland
 
Italië wint aan populariteit als trouwlocatie. Een trend die niet 
meer te stoppen is. Het trouwseizoen loopt van mei tot oktober, 
vertelt Charles Lansberg die al 16 jaar in Italië woont en daar 
marketing doet voor onder andere de sierteelt. “Duizenden 
toeristen willen hier trouwen, en dat betekent goede omzet voor 
de snijbloemen die uit Nederland worden gehaald. Rozen, tulpen, 
diverse zomerbloemen en hortensia’s zijn gewilde bloemen voor 
in een trouwboeket”. Stellen die trouwen kiezen meestal de 
geliefde steden Rome, Florence of de Amalfi-kust (onder Napels) 
met haar prachtige kustlijn die tot de verbeelding spreekt.  
De stad Florence  was onlangs sponsor van een internationaal 
wedding congres. Ruim  200  weddingplanners uit de hele wereld 
reisden af naar de Toscane om een aantal trouwlocaties te 
bezoeken. Onlangs is er een Indiase staalmagnaat getrouwd, 
vertelt Charles. 200.000 bloemen uit Nederland werden hiervoor 
aangevlogen, plus 200 wedding planners.  “Italië rukt op als 
trouwland. En dat is goed nieuws voor de sierteeltsector.” 

Middenin Chicago vaste planten 
in bloei 

In Chicago werd dit jaar de internationale 
Fleuroselect-conventie voor de sierteelt-
sector gehouden. Peter van den Bosch, 
lid van de delegatie was aanwezig en 
maakte foto’s. “Eens in de tien jaar is 
deze conventie in de USA. Het viel mij op 
dat de stadsparken erg groen waren. De 
eerste dag van het programma had een 
educatief karakter met een bezoek aan 
een project van circulaire economie. Hierna 
gingen we naar een park waar men een 
mega moestuin runt. Deze staat middenin 
de stad. Daarna gingen we nog door naar 
Millennium Park (zie foto). Op de foto zie je 
op de achtergrond de skyline van de stad, 
vooraan het festivalterrein. In hartje juli 
staan daar middenin de stad allerlei vaste 
planten in bloei.”



perspectieven
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“ Samenwerking zit  
in onze genen”

“ Samen met het Academisch 
Medisch Centrum zoekt  
KP Holland de 
samenwerking  
rond curcuma”
Aad van der Knaap
Algemeen directeur
KP Holland

Bij KP Holland staat samenwerking met schakels in 
de keten al decennialang centraal. Anno 2016 werkt 
het plantenbedrijf samen met diverse veredelaars 
en veel kwekers om tot het beste resultaat te komen. 
Ook op het gebied van promotie en marketing 
wordt intensief samengewerkt. “We zijn Pietje Puk 
op wereldniveau, dus we hebben elkaar hard nodig 
in de sector,” aldus Aad van der Knaap, algemeen 
directeur. 

Samenwerking zit in de genen van de familie Van 
der Knaap, vertelt Aad. De bevlogen ondernemer 
houdt zich onder andere bezig met marketing, maar 
ook met veredeling. “Twee weten meer dan één en 
krachtenbundeling is heel goed. Het levert kennis op. 
Je wordt altijd wijzer door samen te werken. Het geeft 
nieuwe energie en die kun je delen met elkaar. Als je 
die om kunt zetten in innovatie, dat is prachtig.” 

Krachtenveld
Wat doet KP Holland allemaal op het gebied van 
samenwerking? “Vanuit ons familiebedrijf zijn we 
altijd al gewend samen te werken. We pakken zaken 
als verkoop, kwaliteitszorg en veredeling samen op, 
met het oog op efficiency. In de sector zijn we nog 
steeds Pietje Puk als je kijkt naar het krachtenveld 
in de wereld, zeker als het gaat om marketing en 
verkoop. Je hebt te dealen met partijen die veel 
sterker zijn. Olifanten vrijen met olifanten. Dan heb  
je een gelijk spel. Dat is in onze sector nog lang niet 
zo.”

Samenwerking curcuma en gezondheid
Inmiddels is KP Holland bezig met samenwerking 
op het gebied van teelt en promotie van de drie 
productgroepen kalanchoë, spathiphyllum en 
curcuma. KP Holland was de eerste in Nederland die 
curcuma ging telen. “We ontdekten in 2011 dat de 
plant een geneeskrachtige werking had en er een 
mooi verhaal aan vastzit.” Ook bij curcuma zoekt KP 
Holland de samenwerking op met andere kwekers, 
maar ook met andere partijen, in dit geval het 
Academisch Medisch Centrum (AMC). “We kwamen 
in contact met Michal Heger, die de werking van 

curcuma onderzoekt. Curcuma remt de oneindige 
celdeling en de vorming van bloedvaten in tumoren, 
en gaat uitzaaiingen tegen.” Een deel van de omzet 
van curcuma gaat jaarlijks naar het Nationaal Fonds  
tegen Kanker. “Het leuke is dat curcuma gezond is 
en ook nog goed te gebruiken in de keuken. Kweken, 
gezondheid en genieten.” ←

Het bedrijf KP Holland
Aad zit samen met broer Hans in het 
managementteam van KP Holland. Ook Leo de 
Vries en Peter Somwel zijn hier onderdeel van. 
En de zoon van Hans, Roy, zit als jongste telg 
sinds kort eveneens in het team. KP Holland 
bestaat inmiddels 65 jaar en profileert zich 
als producent én veredelaar. “Onze kracht 
zit hem in het feit dat we allebei doen. Dat is 
inmiddels ook duidelijk zichtbaar in de nieuwe 
internationale huisstijl: breeder and grower.”
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Groene Agenda 
bundelt kennis  
én belangen

inSiGHTS

Wie samenwerken zegt, zegt de Groene Agenda. Dat 
is een programma waarin kennisinstellingen samen 
met ondernemers innovatieve groenconcepten 
ontwikkelen en testen. Het gaat om concepten 
rondom groen in en om de gebouwde omgeving 
met als uitgangspunt de positieve effecten op de 
gezondheid en het welbevinden van mensen. De 
projecten moeten praktisch uitvoerbaar zijn. 

Het doel van de Groene Agenda is dat ondernemers 
uit de sector nieuwe verdienmogelijkheden voor 
zichzelf kunnen creëren. Royal FloraHolland heeft een 
leidende en ondersteunende rol in dit programma. 
Zij werkt hierbij samen met de stichting iVerde. De 
Groene Agenda heeft vier thema’s: wonen, werken, 
leren en herstellen.

Gezamenlijke belangen
Albert Haasnoot is de man binnen Royal FloraHolland 
die alle partijen bij elkaar brengt; een echte 
verbinder. “We werken onder andere samen met 
telersverenigingen als Decorum en Air so Pure, 
handelsbedrijf Waterdrinker, Priva en hoveniers.”  
Wat maakt de Groene Agenda zo sterk in samen-
werking? “We zoeken steeds partijen bij elkaar die 
gezamenlijke belangen hebben. De een is creatief  
en innovatief, de ander heeft kennis in huis.  
Zo bundel je competenties die elkaar versterken  
en aanvullen.”

Groen als oplossing
De komende decennia krijgt Nederland te maken 
met extremere weersomstandigheden, vergrijzing 
van de bevolking en toenemende verstedelijking. 
De kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving 
neemt af en dat heeft een groeiend negatief effect 
op de gezondheid en het welbevinden van de mens. 
Verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat 
groen een positieve invloed heeft op gezondheid en 
welbevinden en daarmee kan groen een oplossing 
bieden voor dit soort problemen. De Groene Agenda 
verzamelt kennis hierover en zet die om in kunde en 
verdienmodellen. De looptijd van het programma is 
vijf jaar.

Nieuwe verdienmodellen
Met de strategie voor 2020 wil Royal FloraHolland 
de eindgebruiker en de markt doorgronden, met als 
doel het ontwikkelen van samenwerkingsvormen, 
concepten en innovaties. De Groene Agenda 
werkt hieraan mee met de zoektocht naar nieuwe 
verdienmodellen voor de sector. De sectorgerichte 
aanpak leidt tot samenwerking tussen ondernemers 
in de sector. Aan welke verdienmodellen wordt er 
nu gewerkt, halverwege 2016? “We hebben een 
project lopen met plantenwanden die schone 
lucht garanderen. Daarnaast zijn we bezig met 
Innovation-Quarter; een plek waar technologie en 
marketing wordt gebundeld. Hier werken we samen 
met Decorum aan het thema gezondheid en groene 
planten. Een project dat net gestart is, met een 
aantal kwekers van groene kamerplanten, is het 
vergroenen van ruimtes voor studenten aan de VU 
in Amsterdam.” Albert geeft aan dat alle projecten 
binnen de Groene Agenda zo hun eigen snelheid en 
dynamiek kennen. Het ene project heeft meer tijd 
nodig dan het andere en vergt een andere aanpak. ←

“We zoeken steeds 
partijen bij elkaar 
die gezamenlijke 
belangen hebben” 
Albert Haasnoot  
Royal FloraHolland
Groene Agenda
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Het programma World Flower Exchange (WFE) is na 
een tijd van trials op de Chinese markt nu bezig om 
het geleerde daar verder in de praktijk te brengen. 
Samenwerken is hierin onontbeerlijk. Zeker in China 
is het vertrouwen winnen ongelofelijk belangrijk, 
vertelt Guido de Wit, programme director van WFE. 
“Er zijn ontzettend veel groeikansen. Je kunt de 
markt niet openbreken als je niet Chinese partijen 
voor je wint. In China draait alles om relaties.” 

“Wij zijn gewend om alles op de Angelsaksische 
manier met onze ratio te doen. Dat werkt in 
China niet, daar moet je met een totaal andere 
maatschappij leren omgaan. In alle landen moet  
je relaties opbouwen, maar zeker in China. Dat kan 
jarenlang duren en tegelijkertijd kun je daar ook 
jarenlang plezier van hebben. Dat vertaalt zich 

“In alle 
landen moet 
je relaties 
opbouwen, 
maar zeker 
in China”
Guido de Wit
Programme director 
WFE

zelfs ook naar e-commerce, waar vertrouwen erg 
belangrijk is. Consumenten kopen alleen als ze goede 
ervaringen kunnen vinden van bekenden. Chinezen 
zitten ruim vier uur per dag aan hun telefoon 
gekluisterd en delen continu hun ervaringen inclusief 
heel veel plaatjes met hun vrienden en bekenden.” 

Social media
Guido vertelt dat er op Chinese Valentijn (9 augustus) 
de eerste boeketten zijn verkocht op het e-commerce - 
platform T-Mall. Bijna de helft van de consumenten 
geeft een review of chat daar iets over in zijn 
sociale netwerk. “Dit is enorm veel vergeleken met 
Nederland, waar je nooit zoveel reacties gaat krijgen. 
Ze laten op social media bijvoorbeeld zien hoe onze 
bloemen verpakt zijn: wij zorgen dat het echt koel 
wordt afgeleverd en dat wordt enorm gewaardeerd. 
Dat begint eigenlijk al met de lange reis naar China 
en de samenwerking met onze exporteurs en de 
customs [douane – red.]. We hebben nu zo’n goede 
relatie dat onze bloemen in de koelruimte mogen 
staan op het vliegveld. Daarna pakken onze Chinese 
partners ze over. Samenwerken doe je dus door 
aandacht voor de logistieke aflevering te hebben  
en vooral ook voor een schitterende verpakking. 
Een Chinees wil zeker weten dat hij een goede 
indruk maakt op degene aan wie hij de bloemen 
stuurt. Succesvol zijn in China betekent dat je hierop 
inspeelt.”

Subtiele vorm van communicatie
Samenwerken is nodig om de Chinese volksaard te 
begrijpen. Aanwezig zijn in China als team van WFE 
is daarbij ook heel belangrijk. Een medewerker van 
WFE, Martijn van Os, is deze zomer naar Shanghai 
verhuisd en investeert het komende jaar daar nu ter 
plekke in de relaties. “Wij komen uit een land waarin 
je begint over de inhoud en daarna gaan we iets 
leuks met elkaar doen. In China moet je elkaar eerst 
leren kennen. Dan is er een relatie, en daarna ga je 
pas zaken doen. En dat moet je elke keer opnieuw 
doen. Elke keer moet je weer een streepje vóór 
verdienen. Je praat over koetjes en kalfjes, je familie, 
je hobby’s, het verschil tussen west en oost. En het 
gaat natuurlijk ook over de business. Het is een vrij 
subtiele vorm van communicatie. Je geeft tussen de 
regels door dingen aan. Hier gaat het meer met de 
botte bijl. Wat ze heel goed doen, is dat ze jou laten 
voelen wat eraan schort. Die subtiliteit is heel moeilijk 
om te snappen, en daar spelen wij continu op in om 
goed zaken te kunnen doen.” ←

“ In China draait alles 
om relaties”



“ We hebben elkaar  
echt gevonden op  
waardevermeerdering”
  Rob Bomhof 
   Managing director  
Univeg Flower Trade
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Kennisvermeerdering  
door samenwerking

Bloemen- en plantenbedrijf Univeg Flower Trade uit 
Waddinxveen, onderdeel van Greenyard, werkt nauw 
samen met Retail Services van Royal FloraHolland. 
De samenwerking spitst zich toe op het uitwisselen 
van kennis en data om de eindklant nog beter te 
kunnen beleveren. In dit artikel in GROW geeft  
Rob Bomhof, managing director van Univeg Flower 
Trade, aan waarom samenwerking tussen Univeg 
en Royal FloraHolland zo waardevol is. “We vinden 
elkaar op kennis.”

Univeg Flower Trade is ontstaan uit het handelsbedrijf 
Bocchi, dat opgericht is in 1984 met destijds de focus 
op bloemen en planten. Een paar jaar later kwamen 
met Univeg Trade Benelux ook groenten en fruit in 
het assortiment. In 2015 ging Univeg samen met het 
Belgische Greenyard en werd het beursgenoteerd. 
Het handelsbedrijf, waar traceerbaarheid en duur-
zaamheid compleet geborgd zijn, is een strategische 
partner van de retail en levert producten op maat. 

Het groente- en fruitbedrijf haalt zijn producten uit 
de hele wereld (noordelijk en zuidelijk halfrond) om 
jaarrond te kunnen leveren, heeft 8.700 werknemers 
in diverse landen en is inmiddels marktleider. De 
activiteiten zijn van oudsher sterk op  de Duitse retail 
gericht.

Win-winsituatie
Sinds de strategie van Royal FloraHolland helder 
is (nu anderhalf jaar), werkt Univeg nauw samen 
met Royal FloraHolland. Onze coöperatie heeft veel 
kennis en data over de consument, maar ook over 
retailconcepten en marktinformatie. Hiertoe worden 
jaarlijks veel Duitse consumenten ondervraagd.  
Die data worden vertaald naar het profiel van de 
klant van Univeg Flower Trade. Deze kennis kan het  
handelsbedrijf onder andere toepassen om zijn positie 
bij de Duitse klant te versterken en de consument 
nog beter te bedienen. Rob: “Wij kunnen ook niet alles 
weten; daar hebben we andere kennispartners voor 
nodig. Op deze manier creëren we een win-win -
situatie. We hebben elkaar echt gevonden op 
waardevermeerdering. Royal FloraHolland heeft de 
specifieke kennis die bij ons past.” 

Consument kennen
Een ander voordeel van de samenwerking is dat 
Univeg zo meer over de consument leert. Rob: 
“Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de 
wensen van de klant. En het stelt ons in staat om 
een betere mix in het assortiment aan te brengen. 
Met als gevolg dat meer mensen meer bloemen en 
planten kopen.” Dat laatste argument sluit prima aan 
bij de strategie van Royal FloraHolland voor 2020, 
vindt Fred van der Hoeven, business initiator bij Royal 
FloraHolland. “Voor ons is het de uitdaging om de 
kennis die wij hebben op de juiste manier in te zetten. 
En daardoor waarde toe te voegen voor onze klanten 
en eindklanten. We versterken elkaars kracht door 
deze samenwerking.”

Leren van elkaar
Wat kan de sierteeltsector leren van de wereld van 
groenten en fruit? Rob (inmiddels 35 jaar actief in de 
tuinbouwsector, in diverse functies): “Qua kennis over 
duurzaamheid en transparantie lopen wij echt voor. 
Dat komt deels doordat ngo’s steeds meer macht en 
aandacht krijgen. Daarnaast moeten we als handel 
meer inspelen op de verscherpte eisen van de retail. 
De wereld wordt steeds transparanter. Wij zoeken 
hierin ook aansluiting met Royal FloraHolland.” ←
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Open sfeer 

Bloemstylist Sarah Dikker liep over van enthousiasme 
eerdaags na de Fashionweek. “Wat was dit een fantastisch 
evenement. Erg gaaf om de liefde voor het vak zo door te 
kunnen geven. Veel bloemisten komen uit een moeilijke tijd. 
Dit evenement gaf een enorme boost. Het voelde als een 
warme deken.” Over de samenwerking met Liselore Frowijn 
is Sarah erg positief. “We konden samen lezen en schrijven. 
Onze gedeelde creativiteit geeft veel raakvlakken. Toen we 
samen naar de collectie keken, bedachten we tegelijk dat 
het thema jungle moest zijn. Erg gaaf!” Welke reacties krijgt 
Sarah zoal van de aanwezige consumenten en modemensen? 
“Jij weet de meest truttige dingen op een moderne manier 
neer te zetten, zodat ik het wil kopen. Dat is een compliment. 
Wat ik merk is dat bloemen en planten enorm verbindend  
zijn op dit mode-evenement. Door de producten kwam er 
echt een open sfeer los die verbindend uitpakte.”

Bloemen en planten 
op de catwalk

kruisbestuiving

De Fashion Week werd deze zomer gehouden 
in Amsterdam. Voor het eerst sierden bloemen 
en planten de modellen en de catwalk tot een 
kleurrijk geheel. Bloemstylist Sarah Dikker: 
“Bloemen en planten zorgden voor een open 
sfeer.”
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Magische droomvlucht

“Product komt tot leven”

Gerberakweker Joyce Lansbergen was een van de 
kwekers die meedeed namens het kwekerscollectief 
Coloured by Gerbera. Zij is erg enthousiast over dit 
initiatief waarbij veel consumenten geïnspireerd 
worden door onze bloemen en planten. “Super leuk 
om te zien hoe het product tot leven komt. Juist 
door de combinatie met andere soorten bloemen en 
planten in de show. We doen het echt met elkaar als 
sector.” Joyce is heel blij met bloemstylist Sarah. 
“Zij heeft zulke gave ideeën. We hebben onwijs veel 
vertrouwen in haar. Wordt de doelgroep millennials 
hier bereikt denkt Joyce? “Zeker wel. Al zijn er veel 
meer evenementen waar we millennials kunnen 
bereiken, deze moeten we ook zeker meenemen in  
de toekomst.”

Ontwerper Liselore Frowijn bedacht alle mode-
creaties. Twee dagen na de show: “Het was een 
magische droomvlucht. Ik zit nog steeds op een  
roze wolk.” Liselore vond het enorm succesvol.  
De zaal was onwijs mooi aangekleed. Liselore 
kreeg inspiratie uit West-Afrika, waar de bevolking 
in kleurrijke gewaden loopt die gebruikt worden 
voor ceremonies. Voor de collectie werkte zij veel 
samen met het textielbedrijf Vlisco, die wax-stoffen 
ontwerpt voor de markt. De modellen in haar show 
droegen deze kleding ook, gestyled met bloemen 
en planten. “Echt heel krachtig en inspirerend, de 
combinatie van mode en bloemen en planten.” Over 
de samenwerking met Royal FloraHolland en Sarah is 
zij erg positief. “In een korte tijd (3 maanden) hebben 
we samengewerkt. En dat heeft heel mooi uitgepakt.”
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achter elke trend schuilt 
een verandering in 
behoeften. Maar hoe zie 
je die veranderingen in 
de maatschappij terug in 
ons interieur of onze tuin? 
Bloemenbureau Holland 
ontwikkelde samen met 
Tuinbranche nederland, 
iBulb en VHG de stijltrends 
voor 2017. een korte  
kennis making.

TRendS

Dis-close: zoektocht naar de waarheid Veranderingen in 
technologie, klimaat en politieke conflicten zorgen ervoor 
dat mensen op zoek gaan naar veiligheid, zekerheid en de 
waarheid. Die waarheid vinden mensen steeds vaker in de 
natuur en in zichzelf. In de stijltrend Harmonise zie je dat  
terug in een combinatie van natuurlijke grove materialen die 
zorgen voor contrast. Wanneer je jezelf omringt met bloemen 
en planten in verschillende kleuren groen en die combineert 
met positieve, rustige kleuren, dan ontstaat er eenheid. 
Daarmee krijgen bloemen en planten ook een symbolische 
functie. Ze brengen ons harmonie.

Meer weten over de stijltrends voor 2017? 
Kijk op www.bloemenbureauholland.nl
Zoek op ‘Trends 2017’.

Trends
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Off-base: op zoek naar evenwicht Als reactie op de 
verharding in de maatschappij ontstaat behoefte 
aan meer zachtheid en vrouwelijkheid. De stijltrend 
Equalise biedt een combinatie van mannelijke en 
vrouwelijke stijlen. In deze stijltrend combineren 
we levende en dode materialen, robuuste, stoere 
bloem- en plantvormen samen met fijne decoratieve 
vormen. In en rond het huis staan bloemen en 
planten op een voetstuk. Zo krijgen ze een status  
die gelijkwaardig is aan alle andere producten.  

TRendS

Serious-less: de kunst van het relativeren In de 
stijltrend Rebel laten we bloemen en planten op 
een eigentijdse en totaal andere manier zien. In 
deze stijltrend zie je humoristische, onbenullige 

producten, onverwachte kleuren en combinaties 
van dessins en vormen.

Gain-change: de 
nieuwe regels van het  
spel Na de economische  
crisis is het tijd voor 
vooruitgang. Mensen 
ontlenen status aan fit, 
energiek en inno  vatief 
zijn. De stijltrend 
Energise past goed bij 
groene planten die ons 
voorzien van energie 
en levenskracht. 
De stijl combineert 
krachtige, energieke 
kleurenmet 3D-dessins 
en verwijzingen naar 
sport.



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

← Lees de weblog van rozenkweker 
Daniël van den Nouweland 

Daniël van den Nouweland is een gepassioneerde 
ondernemer. Samen met zijn familie runt hij Marjoland, 
één van de grootste rozenkwekerijen van Nederland. 
“De plant doorgronden, dat vind ik belangrijk.  
Ik begrijp nu tien procent van de roos. Weet je hoe 
weinig dat nog maar is? Het is een grote uitdaging  
om nog meer van het teeltproces te begrijpen. 
Marjoland wil elke dag beter worden.” Daniël werd  
in 2006 commercieel directeur van Marjoland.  
Anno 2016 staat er een bedrijf in Waddinxveen op 
een locatie van 20 hectare. Daarnaast staat er 0,8 ha 
sorteer- en verpakkingsruimte. Meer lezen over  
Daniël en zijn passies en drijfveren? Vanaf maandag  
26 september leest u zijn weblog op onze website  
www.royalfloraholland.com.

Beleef de toekomst tijdens de Trade 
Fair Aalsmeer
 
De Trade Fair Aalsmeer heeft dit jaar het thema ‘The 
Future is Now’. De Trade Fair is de plek waar de interna-
tionale sierteeltsector samenkomt om te netwerken en 
kennis en inspiratie op te doen. De Trade Fair staat drie 
dagen in het teken van The Future is Now. De ontwikke-
lingen om ons heen volgen elkaar snel op. Hoe blijven we 
aangehaakt? Of nog liever: hoe houden we een voor-
sprong? Hoe zetten we onze kennis om in kansen en hoe 
leggen we verbindingen met de juiste partners? Wat kun-
nen we leren van businessmodellen van andere sectoren? 
Hier kunnen we samen kansen uit halen voor de sierteelt-
sector, ook met het oog op onze strategie voor 2020.

Markt- en consumententrends
In het Royal FloraHolland House maakt u kennis met de 
belangrijkste markt- en consumententrends voor 2017. 
Discussieer hier met experts van binnen en buiten de 
sector of ga naar een workshop. De Hana Ike Battle kunt 
u ook weer volgen; dit is een bloemschikwedstrijd die is 
overgewaaid uit Japan. Alles draait hierbij om snelheid, 
passie en creativiteit. Mis de Trade Fair Aalsmeer 
niet op 2, 3 en 4 november. Registreer u nu op www.
royalfloraholland.com/tradefair. Op deze website vindt  
u alle informatie over de beurs en het programma van 
het Royal FloraHolland House.
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Agriflor 2016, Quito, Ecuador

Internationale beurs voor zowel  
handel, retail als kwekers.

Regiobijeenkomsten Royal FloraHolland.  
Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur. 

Huissen (Gld) 
Aalsmeer/Flevoland - RFH Aalsmeer 
RFH Naaldwijk 
ZH eilanden/Zeeland - Spijkenisse    
Zoetermeer    
RFH Eelde  
Heerhugowaard 
Gameren (Gld)
RFH Rijnsburg 
Israël - Tel Aviv 
Duitsland - Straelen

Bijeenkomsten coöperatie 2020 (zie artikel  
op pagina 6-7 met kwekers van het regieteam): 

Haren - aanvang 15.30 uur.  
Zuidschermer - 15.30 uur.  
Broek op Langedijk - 12.00 uur.  
Delft - 15.30 uur.  
Lisse - 15.30 uur.  
Woubrugge - 15.30 uur.

Trade Fair Royal FloraHolland Aalsmeer

Thema: The Future is Now.  
Meer informatie hiernaast  
in servicerubriek.

Agenda Colofon

5 t/m vrijdag 7 oktober

Maandag 7 nov
Maandag 7 nov
Dinsdag 8 nov
Dinsdag 8 nov
Donderdag 10 nov
Maandag 14 nov
Maandag 14 nov
Dinsdag 15 nov
Dinsdag 15 nov
Di-Do-dag 15 tot 17 nov
Donderdag 17 nov

Maandag 3 okt
Donderdag 6 okt
Vrijdag 7 okt
Maandag 17 okt
Maandag 17 okt
Dinsdag 18 okt

Woensdag 2 t/m  
vrijdag 4 nov

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

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

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GRoW@royalfloraholland.com

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

Dit vierde nummer van GROW is 
gemaakt door: 
Katja Bouwmeester (hoofdredacteur), 
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur), 
Nancy Bierman (redacteur), Thomas 
Gerkrath (corrector), drukkerij Van 
Deventer bv, Marcel Bosma (vormgever), 
Erik van der Burgt (fotograaf), Nils 
van Houts (fotograaf), Elske Koopman 
(tekstschrijver).

Fotografie
p 18-19 Globetrotter Toulouse: gemeente 
Toulouse
p 18-19 Globetrotter Italiaanse bruiloft: 
DomoAdami/Avalanche+
p 18-19 Globetrotter Chicago: Peter van 
den Bosch 

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

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

Drukproces
Het drukproces van dit blad voldoet 
aan de strengste eisen op het gebied 
van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift 
wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier. De folie voor de verpakking 
van GROW bestaat uit de grondstoffen 
polyethyleen c.q. polypropyleen. 



in 1911 werd Royal FloraHolland opgericht met als 
doel: samenwerken in de sierteelt sector. dat doen 
we tot op de dag van vandaag. door de handen 
ineen te slaan, zorgen we voor de energie, ideeën 
en kennis om de sierteelt te laten bloeien.  
Samen staan we sterk!

Samen met onze  
klanten en kwekers 
maken we de wereld 
mooier en gezonder.

Samen  
sterk


