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Chemotuin  
zorgt voor 
stressreductie  
bij kankerpatiënt

Energie opwekken  
met planten 
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Beeldschoon

Amaryllis  
is een 
geliefde

De amaryllis behoort tot de familie van de Amaryllidaceae 
(narcisfamilie). De officiële Latijnse naam voor de amaryllis 
zoals wij die kennen is Hippeastrum. Deze naam is in 1821 door 
de botanicus Herbert aan dit gewas gegeven en betekent 
‘ridderster’. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. 
In de negentiende eeuw is het gewas naar Europa en Noord-
Amerika gebracht en zijn ook op diverse plaatsen de eerste 
veredelingsactiviteiten gestart. In de Engelse taal wordt 
amaryllis ook als meisjesnaam gebruikt. Letterlijk vertaald 
betekent het: frisse en sprankelende bloem.

Geliefde
Amaryllis is ook de naam van een herderin bij de Griekse 
dichter Theocritus. Thema van zijn poëzie is bijna altijd de 
liefde. Dat geldt ook voor de idylle waarin amarullis voorkomt; 
toen nog geschreven met een u. Een herder zingt vergeefs 
bij de ingang van de grot waarin zijn geliefde woont. ‘O mijn 
mooie Amarullis, waarom laat je je gezichtje niet meer zien, 
daar vanuit de grot? Waarom roep je me niet meer bij je?  
Wil je me soms niet meer? Heb ik misschien een platte neus 
van dichtbij, mijn meisje, een te zware baard? Ik hang me nog 
op!’ Onder invloed van het Latijn schreef men later amaryllis. 
In de 17-e eeuw werd de naam amaryllis in de herderlijke 
poëzie min of meer synoniem voor ‘geliefde, liefje’.



Ambitie

Insights

Innovatie in GRoW

Innovatie is noodzakelijk is om je als ondernemer 
staande te houden in een snel veranderende markt.  
Het kan je helpen om je concurrentiepositie te 
behouden. of om je te onderscheiden met je bedrijf  
of met je product. Innovatie is nodig om continuïteit  
te kunnen realiseren in de sierteeltwereld. In dit  
nummer van ons relatieblad GRoW diverse verhalen 
over innovatie. Variërend van een plant die energie 
opwekt tot een Hilversums ziekenhuis dat door 
middel van een Chemotuin stress reduceert bij 
kankerpatiënten. laat u inspireren.
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Perspectieven 
 

Ronald 
Koeleman, 
orchideëenkweker, 
bedacht de circulaire 
orchidee. Een orchidee 
die een tweede leven 
krijgt doordat hij opnieuw 
opgekweekt wordt voor 
de consument nadat hij 
uitgebloeid is. 
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Niels Tesselaar is de 
grootste alstroemeriakweker  
van Nederland. “Innovatie 
is nodig met het oog op de 
toekomst”

Vier klanten over innovatie en 
wat het hen brengt. Gardian, 
start-up van Let it Grow:  
“We kunnen niet wachten om 
de sierteeltwereld op zijn kop  
te zetten.”
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Op de laatste dag van de Trade Fair blikt Lucas Vos met een positief 
gevoel terug op 2016. En kijkt hij vooruit naar het nieuwe jaar. “We 
komen waarschijnlijk uit rond vier procent groei. Dat is al lange tijd 
niet meer gebeurd. Op de beurs hoor je alleen maar positieve verhalen 
van klanten en kwekers. Iedereen verdient weer geld. Digitaal moet 
de standaard worden; daarom gaan we naar een virtuele klok in 2017. 
Tribunes sluiten hoort daar ook bij. Ik merk dat er draagkracht is voor 
deze besluiten bij de leden in de Adviesraden. En ook bij de klanten  
zie ik dat ze hier achter staan.”

de passie van

Lucas Vos

Lucas vindt de sierteeltsector al heel erg innovatief. 
“En dat zit niet alleen bij de kwekers, maar ook bij 
de veredelaars en kassenbouwers. Waar we nog niet 
goed in zijn, is hoe we innovatie bij de consument 
krijgen. Dat de consument denkt bij een plant: ‘daar 
heb ik wat aan’. Of: ‘deze bloem  vertaalt mijn emoties’. 
Dat is iets wat het innovatieplatform Let it Grow heel 
goed stimuleert. Innovaties uit de sierteelt krijgen  
hulp bij hun onderneming, zodat zij in de behoeften 
van de consumenten kunnen voorzien.” 

Lichtgevende plant
De zeven start-ups van Let it Grow zijn hier het 
levende bewijs van. Een ervan is We Umbrella met 
het project Living Light: een plant die licht geeft als 

je hem aanraakt. De techniek is gebaseerd op de 
technologie van Plant-e (zie artikel op pagina 24 met 
Plant-e), waarbij energie uit planten wordt gehaald. 
Lucas heeft inmiddels een optie op de lichtgevende 
plant genomen omdat hij er zo enthousiast over is. 
Hij wil graag dat Let it Grow nog groter wordt in de 
sector. “Ik zie graag dat Let it Grow getrokken wordt 
door de hele ‘industrie’. Zodat er ambassadeurs voor 
komen en het zijn eigen vrienden en vriendinnen gaat 
maken. En loskomt van Royal FloraHolland. Innovatie 
moeten we met zijn allen doen.” 

Leden pakken de regie
Lucas spreekt daarnaast gepassioneerd over de 
gesprekken binnen het programma Coöperatie 

” We moeten innovatie 
nog meer bij de 
consument krijgen”
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2020. “Ik merk dat er goede bewegingen gaande zijn. 
De coöperatie is goed bezig zichzelf opnieuw uit te 
vinden. Bij Coöperatie 2020 spreken heel veel leden 
mee over de toekomst. Ik vind het heel mooi hoe 
onze leden de regie pakken in het regieteam. Leden 
gaan met leden in gesprek en dat is hartstikke goed. 
In 2017 moeten er goede besluiten komen over het 
lidmaatschap, de governance en de tarieven.” 

Kloppende aanvoerinformatie
Waar Lucas zich wel zorgen over maakt, is de 
kwaliteit van onze producten. “Het kwaliteitsverhaal 
werkt nu niet. Dat moet echt beter met honderd 
kloppende beelden van onze producten, zodat we de 
juiste classificering kunnen leveren. Ook voor planten. 

Vanaf januari wordt je product achteraan geveild 
als de beelden niet kloppen. De aanvoerinformatie 
van onze leden moet gewoon volledig zijn. Het kost 
teveel tijd en geld nu.” In de ICT van ons digitale 
verkoopplatform wordt het komende jaar veel 
energie gestopt. “FloraMondo moet het platform van 
de wereld worden voor de toekomst van de sierteelt. 
Dit platform moet nog meer 2.0 worden. Het heeft 
een mooie groei laten zien waar ik erg trots op ben. 
Dat zit ook al in de naam”, lacht Lucas. ←

Wilt u weten wie de andere zes start-ups van  
Let it Grow zijn? Kijk dan op www.letitgrow.org

Lucas Vos 
heeft een  
optie op de 
lichtgevende  
plant 
genomen
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op naar 2020

“ We gaan naar  
een wereld waar 
digitaal de  
standaard is”

Marktplaats van de toekomst
“De eerste verandering waar we aan werken,” 
schetst Ronald, “is het realiseren van een 24/7 
online transactieplatform. Dat zorgt voor optimale 
transactiemogelijkheden en maximale ondersteuning 
in prijsvorming. Daarnaast komt er een landelijke, 
virtuele ochtendklok in Aalsmeer en Naaldwijk. 
Daar zijn de tribunes op termijn dus overbodig. Op 
de andere locaties blijft een aantal fysieke klokken 
bestaan tegen betaling. We gaan toe naar een  
wereld waarin digitaal de standaard is. Natuurlijk 
brengen we daarvoor de randvoorwaarden op orde: 
kwaliteit van informatie is belangrijker dan ooit.”

Van klokevolutie naar platformrevolutie. 
dat is in een notendop de richting die 
Het nieuwe Veilen heeft gekozen. om 
de marktplaats van de toekomst in 
te richten, zijn er volgens programme 
director Ronald Teerds drie grote 
veranderingen nodig.

Fijnmazigheid zet door
Ten slotte gaan we kwekers en klanten faciliteren in 
logistieke fijnmazigheid. We zien in de sector steeds 
kleinere besteleenheden en dus een duurder en 
complexer logistiek proces, zowel bij de klok als bij 
de directe stromen. Onze voorspelling is dat de trend 
van fijnmazigheid van bestellingen verder doorzet. 
Met behulp van robotisering gaan we dat efficiënter 
organiseren. Daarbij streven we naar een spreiding 
van volume om de kosten laag te houden. Die drie 
stappen gaan ons helpen om een marktplaats te  
zijn in de virtuele wereld. Een plek waarbij heel veel 
leden en klanten kunnen aansluiten om te zorgen  
dat bloemen en planten nog verder de wereld in 
gaan. En dát is waar het nu om draait.”

Vandaag voor morgen
“Vanuit klanten en kwekers horen we een 
aanhoudende vraag om ‘vandaag voor morgen’ 
transacties beter te faciliteren,” vervolgt Ronald. 
“Dat zijn transacties waarbij je bloemen of planten 
vandaag koopt en morgenvroeg vóór 06.00 uur 
geleverd krijgt. Daar is grote behoefte aan bij 
kwekers en klanten met een planbaar proces.  
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“ We gaan naar  
een wereld waar 
digitaal de  
standaard is”

We onderzoeken nu op welke wijze deze transacties 
gemaakt kunnen worden: via een klok of is het 24/7 
platform daar het beste instrument voor?” Het team 
van Het Nieuwe Veilen doet de komende maanden 
aanvullend onderzoek om te bepalen wat daarvoor 
de beste manier is.
 
Stappen in 2017
Het Nieuwe Veilen komt nu in een stroomversnelling. 
We namen bewust veel tijd voor onderzoek en 
ontwerp. Bij veranderingen met een omvang als deze, 
gaan we natuurlijk niet over één nacht ijs. Nu ligt er 
een gedegen plan. In 2017 gaan alle betrokkenen 
daar de contouren van zien.” 

Op de vraag welke concrete acties kwekers en 
klanten in 2017 dan kunnen verwachten, is Ronalds 
antwoord duidelijk: “Begin 2017 zie je op de klok 
100% productbeelden. In de loop van het jaar maken 
we de keuze met welk systeem we ‘vandaag voor 
morgen’ gaan realiseren. En we gaan nog veel meer 
experimenteren. Begin 2017 rondom het verruimen 
van de restricties bij klokvoorverkoop en het eerder 
afleveren van producten. In de loop van het jaar volgt 
het eerste grote experiment rondom een landelijke 
klok in Aalsmeer en Naaldwijk. Aan het einde van het 
jaar is ook bij planten 100% beeldveilen ingevoerd. 
We gaan met elkaar in 2017 heel concrete stappen 
zetten.”  ←
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op naar 2020

steven van schilfgaarde is sinds mei 
2016 Chief Financial officer (CFo) bij 
Royal FloraHolland. Wat vindt hij van de 
sierteeltsector na vijf maanden? “Ik vind 
het een hele plezierige omgeving om in 
te werken. de mensen zijn heel gedreven 
en hebben hart voor de zaak. daarnaast 
valt het mij op dat het ook een heel 
gesloten sector is, met trotse mensen 
die weinig naar buiten zijn gericht. Juist 
de buitenwereld leert je op een andere 
manier te innoveren.”

“ Juist de 
buitenwereld  
leert je op een 
andere manier  
te innoveren” 

Steven noemt veel kansen op, zoals digitalisering 
en kwaliteitssystemen. “Differentiatie waar 
consumenten meer voor willen betalen, daar zijn we 
als sector niet goed in. We zien veel mogelijkheden 
maar vinden het moeilijk om dit te organiseren. Er 
zijn veel zaken die al tientallen jaren hetzelfde gaan. 
Ook onze Royal FloraHolland klanten moeten zelf veel 
meer samenwerking met elkaar opzoeken en initiatief 
nemen. Het is nu heel push gedreven. Iedereen is 
ontevreden over de effectiviteit van deze push.  
Het lijkt wel of we bang zijn om te experimenteren.” 

Samen staan we sterk
Steven noemt als voorbeeld Paul Smits, CFO van 
de Rotterdamse haven die onlangs zijn visie gaf op 
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“ Juist de 
buitenwereld  
leert je op een 
andere manier  
te innoveren” 

samenwerken in die Rotterdamse haven. “Wil je dingen 
ondernemen en experimenteren, dan moet je dat 
samen doen, maar niet met iedereen. In de haven 
probeert hij dat ook gedaan te krijgen. Het zou zonde 
zijn om niet te experimenteren omdat je geen keuzes 
durft te maken in wie je wel en niet bij het experiment 
betrekt. Daarin doen we onszelf nu onrecht aan. Ik heb 
het gevoel dat in de sierteeltsector iedereen vooral 
naar elkaar kijkt. Ik daag onze klanten en kwekers uit 
om nieuwe paden te bewandelen. Royal FloraHolland 
is bijvoorbeeld nu bezig met World Flower Exchange 
(WFE), om te bekijken of het mogelijk is markten in 
Azië verder te ontwikkelen. Als je vindt dat wij dat 
niet moeten doen, pak het dan zelf op, bijvoorbeeld in 
samenwerking. Samen staan we immers sterker. Dat is 

het kenmerk van deze coöperatie.” Steven denkt wel 
dat Royal FloraHolland beter zou kunnen uitleggen 
waarom bepaalde activiteiten worden opgestart en 
binnen welke randvoorwaarden. “Hier moeten we 
meer transparant in zijn.”

Veel data beschikbaar
Steven ziet veel kansen voor de sector. Bijvoorbeeld 
op het gebied van tracking & tracing van bloemen  
en planten. “Als je een bos bloemen koopt staat er 
geen houdbaarheidsdatum op. Dit is iets wat de 
consument eigenlijk wel verwacht. Er zijn veel data 
beschikbaar. We zijn heel slecht in het meenemen  
van deze data de keten in en er onderscheid mee  
te maken in productkenmerken.  
Hoe kopen onze klanten nu hun producten op de  
klok? Eén, op kwekersreputatie; je kent een kweker 
en weet dat hij goede producten kweekt, en daarom 
koop je van hem. Sommigen kijken nog dagelijks in  
de koelcel en maken daar hun keuzes. Dat kan 
volgens mij moderner. Voor het bijzondere sierteelt-
product zouden we veel meer onderscheid in  
productkenmerken en kwaliteit kunnen maken.”  
Ook met het oog op meer consumenten die meer 
bloemen en planten kopen, heeft Steven hier een  
visie op. “Wij concurreren met andere producten in de 
‘gift market’. Als wij meer door de consument beleefde 
kwaliteit zouden kunnen bieden met het product, 
zoals houdbaarheid of tracking & tracing, dan kunnen 
wij meer mogelijkheden creëren om te differentiëren 
en ook meer waarde uit de markt halen.”

Ander tijdperk
Verder ziet Steven ook echt dat beleving in de 
samenleving verandert. “Ouderen kopen nu veelal  
de bloemen. Maar onze kinderen, blijven zij ook 
bloemen kopen? Dit is echt een ander tijdperk. Zij 
leven vooral in een virtuele wereld. Je wilt ook dat de 
jongere generatie de emotie van een levende bloem  
of plant oppikt. Mijn kinderen kijken echt op een 
andere manier naar de wereld dan ik. Ook daar 
moeten wij meer op inspelen.” ←

“ Blijven onze kinderen ook 
bloemen kopen?  
Daar moeten wij op inspelen”



Binnen het digitale platform FloraMondo werkt Royal 
FloraHolland via een pilot samen met decorum en haar 
aangesloten bloemenkwekers om de afzet te optimaliseren. 
Zij zien een grote meerwaarde in deze samenwerking. 
“FloraMondo is hét platform dat ons samen met de 
exporteurs dichter bij de klant brengt,” aldus Jeroen  
Boon, accountmanager van decorum Company.

aCTuEElGRoW10

actueel

Decorum: 
”FloraMondo 
is hét platform 
dat ons dichter 
bij de klant 
brengt”

Decorum Company werkt 
sinds dit jaar nauw samen 
met Royal FloraHolland. 
Voorheen zat Decorum op 
het platform FloraXchange, 
maar de telersvereniging 
heeft bewust de overstap naar 
FloraMondo gemaakt. Hoe is 
de samenwerking ontstaan? 
“Er waren beperkingen binnen 
FloraXchange. Hier konden we 
niet meerdere uitlevermomenten 
garanderen. Daarnaast kunnen 
we nu klantspecifiek leveren, 
wat inhoudt dat we aan al zijn 

wensen kunnen voldoen qua 
levertijden en verpakkingen. 
FloraMondo was hier verder 
in, waardoor wij de overstap 
graag wilden maken. Al onze 
aangesloten kwekers waren 
unaniem van mening dat we 
moesten overstappen. Het is  
heel fijn om alle afzet binnen  
één platform te kunnen regelen. 
De gezamenlijke dienstver - 
lening van Decorumkwekers 
bij elkaar maakt het zo sterk. 
FloraMondo loopt voorop in 
digitalisering.” 

Om een uur ’s middags rijden
Als voorbeeld van klantspecifiek 
leveren geeft Jeroen aan dat 
sommige klanten om 13.00 uur  
al willen gaan rijden met een 
bestelling, omdat ze bijvoorbeeld 
de boot naar Engeland moeten 
halen of het vliegtuig naar 
de Verenigde Staten. Door 
FloraMondo is het mogelijk om 
meerdere uitlevermomenten te 
realiseren, waardoor je eerder je 
handel online kunt zetten in het 
digitale systeem. Bij klanten die 
op Rusland rijden is dit minder 
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van belang, want die doen er 
sowieso drie dagen over. Dus  
dan maken die paar uurtjes in  
de nacht minder verschil.  

Informatie delen
Royal FloraHolland heeft een  
API aangebracht voor Decorum. 
Mohamed Zarraa, coördinator 
digitale diensten Royal 
FloraHolland: “We kennen al  
langer koppelingen in FloraMondo,  
deze zijn vooral opgezet om een 
bepaald handelsscenario te 
ondersteunen.  

Kweker Ronald Olsthoorn van Arcadia Chrysanten is 
sinds 1,5 jaar bij Decorum aangesloten. De koppeling met 
FloraMondo was zelfs een van de redenen dat Arcadia 
zich bij Decorum voegde. “Het gaat mij allemaal niet 
hard genoeg qua digitalisering. We missen de Zalando in 
bloemenland. Ik geloof heilig in een digitaal platform met 
bloemen, omdat je met meerdere bloemsoorten een veel 
groter platform vormt. Dat kun je nooit alleen bereiken.”

Jeroen Boon, 
accountmanager 
Decorum Company

kweker Ronald Olsthoorn  
Arcadia Chrysanten

“ We willen de Zalando  
in bloemenland zijn”
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actueel

“ Door de 
samenwerking 
kan Decorum 
beter inspelen 
op wensen van 
de klant.”

Met de API’s bieden we externe 
partijen de mogelijkheid om 
ook zelf na te denken over de 
waarde die ze kunnen leveren 
aan partijen (kwekers en klanten) 
op ons platform met onze data. 
Door dit  aan te bieden hoef je 
niet zelf alle investeringen te doen 
om nieuwe functionaliteiten te 
ontsluiten, maar kan iedere partij 
zelf functionaliteiten aanbieden. 
Hierdoor wordt het platform 
interessanter voor andere 
partijen.” Mohamed ziet dit als 
een groot voordeel. “Hierdoor  

kun je inzichtelijk maken wat 
de klant wil. Voor Decorum 
hebben we nu uitgezocht welke 
transacties er gedaan worden 
door eindklanten. Vroeger had 
je Excel, maar dat is niet meer 
van deze tijd. Je gaat nu van 
rauwe data naar kant-en-klare 
informatie.” 

Nieuwe inzichten in de klanten
Wat is het voordeel van de API-
koppeling die is aangebracht in 
FloraMondo volgens Decorum? 
Jeroen: “We kunnen hierdoor 
alle webshops koppelen met 
FloraMondo. Dit levert ons nieuwe 
inzichten in de klanten en zijn 
behoeftes op. Daar passen we 
onze verpakkingen nu op aan en 
hoe we het product aanbieden. 
We kunnen nu bijvoorbeeld 
zien hoeveel er van het totale 
assortiment via webshops wordt 
ingekocht.” 

Opereren vanuit kracht
Wat maakt de krachtenbundeling 
binnen FloraMondo zo sterk? 
Mohamed: “We opereren allemaal 
vanuit kracht. Decorum kan door 
deze samenwerking de klanten 
beter begrijpen. En daardoor 
meer en beter inspelen op hun 
wensen. Voor FloraMondo is de 
meerwaarde dat we door deze 
cocreatie met Decorum ons 
platform beter laten aansluiten 
bij de behoeften van onze klanten 
en kwekers. De kweker kan het 
digitale platform goed gebruiken 
omdat hij nog beter weet wat de 
klant wil. We hebben alle drie als 
doel om FloraMondo tot een sterk 
platform te maken.” Mohamed 
geeft aan dat de ontwikkelde 
functionaliteit ook aangeboden 
kan worden bij andere telers-
verenigingen. De pilot met 
Decorum krijgt in 2017 dan ook 
waarschijnlijk een vervolg. ←

Mohamed Zarraa, 
coördinator digitale diensten 
Royal FloraHolland
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Trade Fair 
Aalsmeer:  
inspiratie

actueel
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actueel: Trade Fair aalsmeer

Blik terug op www.royalfloraholland.com
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The Future is now!
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ambitie

Niels Tesselaar: 

“ Wij ontwikkelen 
succesvolle teelt-
recepten door 
rassen te volgen” 
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niels Tesselaar is voor een 
kwart eigenaar van de grootste 
alstroemeriakwekerij van 
nederland (9 ha). Het noord-
Hollandse bedrijf is uniek omdat 
de combinatie van veredeling 
en teelt in één hand is. “als er 
problemen zijn met rassen dan 
kunnen we die direct meenemen 
in de veredeling. Rassen zijn beter 
te volgen als je zelf veredelt. 
Wij volgen een ras al de gehele 
selectieperiode en kunnen in deze 
tijd al een succesvol teeltrecept 
ontwikkelen.” → 

•	Niels Tesselaar 

•	Zijn motto: Voor iedere 
bloemist een alstroemeria!

•	Woonplaats: 
Heerhugowaard. Melvin 
en niels wonen op een 
steenworp afstand van 
het bedrijf. “We komen 
nog steeds op elkaars 
verjaardagen,” zegt Melvin 
grappend. de combinatie 
werk/privé gaat de mannen 
prima af en maakt dit 
bedrijf juist sterk.

•	www.tesselaar.eu

Alstroemeria komt van origine uit Zuid-Amerika.  
In de teelt is de bodemtemperatuur heel belangrijk. 
Hier kun je veel op sturen. De grond moet een 
gemiddelde temperatuur hebben van ongeveer 16 °C. 
Niels: “Je moet echt een strak koelregime aanhouden. 
De temperaturen die we in de bodem aanhouden 
fluctueren tussen 13 °C en 17 °C. Elk ras vraagt zijn 
eigen regime qua bodemtemperatuur. De meerjarige 
plant wordt meestal in het voorjaar aangeplant. 
Na twaalf weken begint de eerste productie. 
Eerstejaarsproductie is over het algemeen kwalitatief 
beter dan die van oudere gewassen. Hierdoor kunnen 
wij de gehele markt bedienen, van toparrangeur 
tot marktkoopman. Om onze gehele productie te 
kunnen verkopen, hebben wij ook alle verkooppunten 
nodig; omdat alstroemeria helaas bijna nergens een 
hoofdproduct in de verkoop is (zoals roos of tulp).”

aMBITIE



GROW18 aMBITIE

Meer kansen in alstroemeria
“In 1977 is mijn vader het bedrijf gestart met 
verschillende teelten, om uiteindelijk in alstroemeria 
te belanden. Hij zag hier veel kansen in.” Hoe zijn jullie 
in het bedrijf gerold? Melvin: “Als baby stond onze box 
in de kas als mijn moeder freesia’s aan het bossen 
was. Het heeft ons altijd geboeid. Beide volgden we de 
middelbare tuinbouwschool in Hoorn.” In 2005 namen 
Niels, Melvin, Linda en René Leek het bedrijf officieel 
over. “We kunnen nog steeds alles aan onze vader 
vragen. Hij is betrokken bij grote investeringen zoals 
onlangs de aankoop van een nieuwe kas.” 

Ruimte creëren
Wat is het geheim van Tesselaar qua teelt? “Wij 

vervangen ieder jaar twintig procent van ons 
areaal. Dit doen we bewust omdat er nog steeds 
verbetering in nieuwe rassen zit. Slechte vakken 
vervangen we het eerst. Er ontstaat zo continuïteit 
in ons assortiment.” 

Meer licht
Op de kwekerij is onlangs een nieuwe kas van 
0,7 ha aangebouwd met diffuus glas. Dit is een 
nieuw type glas, waardoor het licht verspreid 
gebroken wordt. Hierdoor komt er ook voldoende 
licht bij de onderste bladeren van de planten. 
“Zeker bij een gewas als alstroemeria is het erg 
belangrijk dat de plant in een jong stadium meer 
licht krijgt. Hierdoor worden de takken uiteindelijk 

ambitie
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veel steviger waardoor de kwaliteit verbetert. 
Ook de kleuren worden intenser”, vertelt Melvin. 
Tesselaar ziet deze investering in diffuus glas als 
een langetermijninvestering in het bedrijf. “Je moet 
continu vernieuwen met het oog op de toekomst. 
Zodat je onderscheidend blijft.”

Wat is Tesselaar?
Iedereen bij kwekerij Tesselaar heeft zijn 
eigen passie, vertelt Niels. Hij leidt het bedrijf 
in Heerhugowaard samen met broer Melvin, 
zus Linda en compagnon René Leek. Niels 
regelt de verkoop en Melvin is de man van de 
veredeling en de vermeerdering. Zus Linda doet 
de personeelszaken en René Leek verzorgt de 
teelt. Het bedrijf levert aan alle grote afzetlanden 
(Duitsland, Engeland en Frankrijk). Naast het 
bedrijf in de polder van Heerhugowaard is 
Tesselaar in de zomer van 2016 een vestiging 
in Kenia gestart. Ook daar wordt alstroemeria 
geteeld. Melvin en René gaan daar regelmatig 
heen om te kijken hoe de teelt loopt. ←

“ Wij vervangen ieder 
jaar twintig procent 
van ons areaal”
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Big data

Anjers zijn een van de belangrijkste snij-
bloemen wereldwijd, zowel in productie als 
consumptie. In Nederland werden 30 jaar 
geleden meer anjers geteeld dan rozen.  
Dat is anno 2016 totaal veranderd, want in 
Nederland zijn nu nog maar 12 kwekers  
(totaal 16 ha). Colombia groeit als productie-
land en ook Kenia. Meer achtergrond-
informatie over anjers staat in het artikel op 
www.royalfloraholland.com waarin GROW 
sprak met marktspecialist Sheila Mahmood 
van Royal FloraHolland.

Colombia 
groeit als  
productieland 
van anjer →

Exportlanden Colombia 2014

Verenigde 
Staten

Verenigd  
Koninkrijk

DuitslandFrankrijk

Rusland

JapanChina

Ethiopië

Kenia

Mexico

Brazilië

Chili

Colombia
exportwaarde
→ € 170 mln

Europa
exportwaarde
→ € 167 mln

Nederland

Colombia

Groeimarkten
Kenia, Ethiopië en China

BIG daTaGRoW16

VS - 42%

Japan - 18%

VK - 8%

Nederland - 8%

Rusland - 7%

Canada - 4%

Spanje - 4%

Polen - 2%

Duitsland - 1%

Overig - 6%

Ontwikkelingen Colombia

→  In Colombia teelt en verstrekt men  
zelf stekmateriaal.

→  De teelt wordt beïnvloed door vraag  
en aanbod en de exportontwikkelingen.

→  De meeste landen produceren anjers  
voor lokaal gebruik. Alleen Colombia  
richt zich op de exportmarkt.

→  De meeste productielanden zijn stabiel  
tot licht dalend. Brazilië, Chili en Mexico  
blijven de komende jaren stabiel. 

Colombia is de grootste producent van anjers. 
Hiervan wordt 90% geëxporteerd.

Nederland als grootste handelspartner 
in Europa van anjers 

90%
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Zuid- & Noord-Amerika 1519 ha Europa 981 ha

Anjerproductie Zuid- & Noord-Amerika en 
Europa in ha - 2015/2016

Marktomvang Europa
Productie + Import - Export = Marktomvang

→  De totale productiewaarde voor Europa is € 187 mln.

→  De grootste consumptiemarkten zijn het VK en Spanje.

Colombia - 1106 ha

Mexico - 250 ha

Ecuador - 80 ha

Argentinie - 50 ha

Chili - 12 ha

Quatamala - 10 ha

Brazilie - 5 ha

VS - 5 ha

Costa Rica - 1 ha

Nederland - 16 ha

Spanje - 340 ha

Turkije - 200 ha

Italië - 180 ha

Portugal - 55 ha

Griekenland - 50 ha

Bulgarije - 40 ha

Hongarije - 30 ha

Polen - 27 ha

Overig - 43 ha

< 1 mln.

Tussen 1 - 5 mln.

Tussen 5 - 10 mln.

Tussen 10 - 50 mln.

> 50 mln.

Productie wereld

→  Wereldwijd geteeld naar schatting:  
80% standaardanjer  
20% trosanjer

Kleurenontwikkelingen

→  Belangrijkste kleuren standaardanjer: 
rood, wit en roze. Dit zijn ongeveer 
60% van de geteelde kleuren

Gebruik anjers

→  Japan: rode anjers voor Moederdag.
 
→ China: huwelijk
 
→ Oost-Europa, Spanje: als monobos
 
→ Grafstuk: groen en wit

→  Mexico: tijdens  
Dodenherdenking 
wordt de kerk  
versierd met anjers.

80% 60%



Groene chemotuin  
heeft helende 
werking voor 
kankerpatiënt
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Insights

In ziekenhuis Tergooi, locatie Hilversum, heeft men sinds  
de zomer van 2015 een chemotuin voor kankerpatiënten. 
Zij kunnen hier herstellen in de openlucht. Een nieuw concept 
met groen en gezondheidszorg dat nog nergens anders 
in de nederlandse oncologie wordt toegepast. “door de 
helende werking van groen wordt stress gereduceerd bij 
patiënten”, aldus Bert Jan Grevink, programmadirecteur 
nieuwbouw & locatieontwikkeling van Tergooi.

Tergooi wil een duurzaam 
ziekenhuis zijn. De Chemotuin die 
vorig jaar aangelegd is, is hier 
een prachtig voorbeeld van. Deze 
houten constructie met glazen 
dak, grenzend aan de ecologische 
hoofdstructuur die tegen het 
ziekenhuis aanligt, biedt patiënten 
een rustige, afgesloten omgeving 
om een chemokuur te krijgen. Het 
idee ontstond bij oncoloog Pieter 
van der Berg, die patiënten graag 
buiten wilde behandelen in plaats 
van binnen. Architect Bart van der 
Salm bedacht het ontwerp vanuit 
de typologie van een strandstoel. 
“Het moet een beschutte plek in 
het landschap zijn. Op elke plaats 
binnen de Chemotuin heb je een 
ander uitzicht. En daarnaast 
is de privacy van de patiënt 
gewaarborgd omdat je je eigen 

afgesloten plek hebt. Alle plekken 
zijn omgeven door het groen. 
Daarnaast komen er speciale 
vlinders en bijen op de Chemotuin 
af omdat er diverse planten 
en bloemen groeien die een 
aanzuigende werking hebben.” 

Positieve invloed Chemotuin
In de Chemotuin kunnen 
patiënten hun chemokuur 
ondergaan. Maar ze kunnen 
er ook gewoon naartoe als ze 
willen ontspannen. Zelfs met 
bed en al. Waarom is groen zo 
helend? Bert Jan: “Tergooi is 
sinds 2010 bezig zijn groene 
ambities waar te maken. De 
Chemotuin past in de healing 
environment die we willen creëren 
voor patiënten en bezoekers. 
Het idee is dat we patiënten een 

aangenamere omgeving willen 
bieden. De Chemotuin lijkt een 
positieve invloed te hebben op 
de patiënt, die minder stress 
ervaart. Hierdoor is het wellicht 
mogelijk dat patiënten minder 
chemotherapie toegediend 
krijgen of minder lang. De eerste 
resultaten van het onderzoek 
naar de invloed van de Chemotuin 
op bijeffecten van de chemokuur 
zijn hoopgevend.” 

Zorg met de omgeving verbinden
Tergooi staat op de kaart door de 
Chemotuin. Andere ziekenhuizen 
tonen interesse en de Chemotuin 
heeft de nominatie gewonnen 
voor de Hedy d’Anconaprijs. 
Een prijs voor gebouwen die de 
zorg ondersteunen. “We hebben 
blijkbaar iets uitzonderlijks 
gedaan om zorg met de omgeving 
te verbinden. Dat is een hele 
eer.” In 2020 moet de nieuwbouw 
van Tergooi gereed zijn. De 
bestaande locatie Hilversum 
wordt heringericht. Hierin wordt 
de werking van groen ook 
toegepast. “Binnen moet met 
buiten verbonden worden. Het 
blijft natuurlijk een ziekenhuis, 
maar een aangename, natuurlijke 
en gastvrije omgeving helpt.” ←



“  Innovatie biedt groeikansen en brengt 
ondernemers in de sierteelt een stapje 
verder. Ook op het gebied van design 
richting de consument kun je innovatie  
vrij ver doorvoeren, waardoor bij 
consumenten het hart sneller gaat  
kloppen. Innovatie en creativiteit zijn  
vaste waarden binnen ons bedrijf.” 

Hans Bunnik 
Bunnik Plants (genomineerd voor de Tuinbouw Ondernemersprijs)
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“Met Let it Grow richten wij ons op ondernemers die 
innovatieve concepten ontwikkelen voor bloemen 
en planten. Met hun innovatieve concepten bereiken 
deze ondernemers juist die consumenten die niet 
of nauwelijks bloemen of planten kopen. Let it 
Grow fungeert daarin als platform en is een open 
ecosysteem waarbij alle partijen even welkom zijn.”
Silke Tijkotte
innovatieplatform Let it Grow

“ Innovatie biedt groeikansen en helpt 
ons verder. Blijf vooral bij de tijd.  
De huidige wereld straft je 
onmiddellijk af als je het niet goed 
doet. Kijk maar naar Nokia en 
BlackBerry. Ooit voorlopers, maar ze 
hebben hun positie moeten afgeven 
aan concurrenten die meer hebben 
gedaan aan ontwikkeling.” 
  Rob Creemers 
trendwatcher (zie interview in rubriek trends  
pagina 32-33)

InsIGHTs

“We zijn bijzonder blij en dankbaar 
dat we uitgekozen zijn voor het 
incubatieprogramma van Let it 
Grow Lab. We kijken ernaar uit  
om ideeën uit te wisselen met  
de mentoren, de andere teams  
en potentiële klanten. En we 
kunnen vooral niet wachten om  
de sierteeltsector compleet op  
z'n kop te zetten.”

Start-up Gardian 
Let it Grow (er zijn in totaal 7 start-ups, en dit 
is er één van)
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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. 

Bloemen brengen voorspoed in Thailand 

Op de Flower Market in de oude stad van Bangkok 
(Thailand) worden zeven dagen per week verse bloemen 
en planten verkocht. Ze worden onder andere aan de 
Thai verkocht die de bloemen kan offeren. Bij tempels 
worden bloemen en planten voor Boeddhabeelden 
gezet. Of ze worden als kettinkjes gemaakt en in 
auto’s gehangen omdat dit voorspoed brengt. De 
Flower Market is een van de topattracties in Thailand. 
Orchideeën zijn zeer vaak voorkomende bloemen 
in Thailand. Er worden vooral in het noorden ruim 
duizend soorten geteeld. De paarse orchidee en Dok 
Ratchaphruek worden beschouwd als nationale bloem. 
De Ratchaphruekboom draagt mooie gele bloemen. 
Thaise mensen beschouwen de gele tint als de kleur  
van het boeddhisme en de kleur van heerlijkheid.

Puppy vol bloemen Spaanse 
eyecatcher 

Wie de afgelopen jaren in het Spaanse 
Bilbao is geweest, kent hem vast: de 
‘West Highland White Terrier’ van twaalf 
meter hoog vol bloemen. Het zijn er in 
totaal 70.000. Het kunstwerk heet Puppy 
en is van de Amerikaanse kunstenaar 
Jeff Koons. Het is ook de meest bereisde 
hond van de wereld. In 1992 is de hond 
in Amerika gemaakt, en hetzelfde jaar 
tentoongesteld tijdens Documenta in 
Kassel. In 1995 stond hij in Sydney en 
sinds 1997 staat hij in Bilbao. In 2001 was 
hij tijdelijk nog even te zien in New York. 
De bloemen staan op 25.000 kilo 
aarde en het geheel is onderbouwd 
door een stalen frame. In dat frame zit 
een irrigatiesysteem om de bloemen 
van water te voorzien. Tuinmannen 
voorzien de hond regelmatig van nieuwe 
bloemen, waardoor de hond dus ook 
regelmatig van kleur verandert. 

GloBETRoTTER
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Bloemenmarkt in Polen groeit
 
De bloemenmarkt in Polen zit in de lift. Martijn Homan van de 
Landbouwraad voor Polen- Oostenrijk- Hongarije- Slowakije, 
noemt het belangrijkste teken daarvan de sterk groeiende 
export van bloemen en planten naar Polen in de afgelopen 
jaren. ”In 2014 steeg de Nederlandse export van bloemen 
en planten naar Polen met veertien procent tot 152 miljoen 
euro. In 2015 was deze stijging eveneens veertien procent en 
kwam de export uit op 173 miljoen euro. Tot en met augustus 
dit jaar is de export andermaal gestegen met zo'n acht 
procent”, aldus Homan. ”De bloemenmarkt in Polen groeit, 
de export stijgt de afgelopen jaren allen maar”, zegt Bettina 
Denker-Gosch, marktspecialist Polen van Royal FloraHolland. 
Ook de vraag naar goede kwaliteit bloemen en planten is 
toegenomen.  De Poolse economie is de enige in de Europese 
Unie die erin geslaagd is sinds het begin van de huidige crisis 
elk jaar te groeien met gemiddeld twee procent. Steden 
kennen welvaart en bloemen spelen daar ook een rol in. 
Homan erkent dat het kwaliteitsniveau hoog is. Hem valt 
op dat gespecialiseerde bloemisten en vakopleidingen in 
Polen een heel hoog niveau halen. ”Dit is ook terug te zien 
in de uitslagen van kampioenschappen. Poolse bloemisten 
eindigen met regelmaat bovenin. Dit is echter een kleine 
groep, bij de gemiddelde bloemist en consument is nog een 
wereld te winnen.” Homan is opgegroeid tussen de bloemen 
en is als kind van twee bloemisten regelmatig mee geweest 
naar de veiling. In Polen is de favoriet de roos, maar ook 
gerbera's zijn populair.”

Dubai staat bekend als warm en woestijnachtig. Niet een 
hele gebruikelijke plek dus om een grote kleurrijke tuin 
voor toeristen aan te leggen. Maar in Dubai kan alles, 
zo blijkt maar weer. Zo kun je in deze stad de Miracle 
Garden bezoeken. Deze ‘wondertuin’ bestaat uit maar 
liefst 18 hectare grond, ingericht met de prachtigste 
bloemenkunst. Hier worden zo’n 45 verschillende soorten 
bloemen voor gebruikt, in zeer uiteenlopende tinten, 

die samen schitterend kleuren en geuren. Al lopend 
door deze enorme tuin krijgt de bezoeker zeer diverse 
thema’s te zien, met veel hints naar Nederland als ultiem 
bloemenland. De tuin is van oktober tot april geopend, 
aangezien het in de zomer simpelweg te warm is. Zeker 
de moeite waard om een kijkje te gaan nemen mocht je 
Dubai bezoeken. Meer informatie vind je hier:  
www.miraclegardendubai.net.

Bloemenpracht in warm Dubai



Gentlemen’s app 
helpt de moderne 
man spontaan 
bloemen te geven

Het idee van de Gentlemen’s app werd door een 
groep jongeren bedacht tijdens een zogenoemde 
hackathon van de Kamer van Koophandel. Hier 
komen mensen (veel jongeren en negentig procent 
is man) uit diverse sectoren 24 uur bij elkaar 
om samen een oplossing voor een probleem te 
vinden. “Hoe prikkelen we consumenten om meer 
bloemen en planten te kopen?” Dat was een van 
de vraagstukken die tijdens de hackathon konden 
worden opgelost. 

Thomas Kastelein (23) bedacht met een groep 
jongens van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
de Gentlemen’s app. Het idee is om de moderne 
mannen te onder steunen in hun relatie, door ze te 
herinneren aan de belangrijke data waarop het 

gewenst is een bloemetje te geven aan hun geliefden. 
“We kwamen op het idee doordat we merkten dat het 
al weer een tijdje geleden was dat we een bloemetje 
hadden gegeven aan onze eigen vriendin. Wij merken 
dat de symbolische waarde van bloemen afneemt. 
Dit aspect wilden wij meenemen in de app. Hoe 
kunnen wij moderne mannen helpen herinneren aan 
bijzondere momenten waarin zij een bloem of een 
plant cadeau kunnen doen als bijzonder symbool? 
De meeste mannen hebben het te druk om daar aan 
te denken. Met een app op zak kun je er niet meer 
omheen.” 

Vragen stellen over geliefden
De app voegt waarde toe omdat de gebruiker direct 
data in zijn scherm krijgt waarop hij een bloem of 
plant cadeau kan doen. Met één druk op de knop 
wordt er een bloemetje bezorgd bij een geliefde. De 
app zorgt ervoor dat de gebruiker al zijn belangrijke 
data heeft ingevuld. Hierbij kun je denken aan de 
verjaardagen van vrouw, vriendin of schoonmoeder. 
“De gebruiker kan dan zelf instellen hoe vaak hij een 
bloemetje wil geven aan zijn vriendin en wordt daar 
dan aan herinnerd.”

Wat is jouw visie op innovatie? 
“Naar mijn mening ontstaan de beste ideeën door 
co-creatie, waarbij je ontwikkelaars samenbrengt 
met de professionals, de mensen die echt verstand 
hebben van hun vak. Samen heb je dan de ervaring 
om het idee te ontwikkelen, en tegelijkertijd weet 
je ook wat de problemen kunnen zijn. Ik denk dat 
een hackathon een hele mooie manier is om nieuwe 
concepten te krijgen voor een probleem, waar je 
misschien al heel lang tegenaan loopt.” 

Wie is Thomas Kastelein?
Thomas Kastelein studeert Business IT & Manage-
ment aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
Daarnaast runt hij het bedrijf Presio. De visie van 
het bedrijf dat Thomas runt met zijn twee andere 
vennoten: “Het helpen van ondernemers met dromen 
die de wereld kunnen verbeteren door ze te helpen 
met hun onlinemarketingkanalen.” ←

“De symbolische 
waarde van 
bloemen neemt af” 
Thomas Kastelein
Gentlemen’s app

In deze rubriek leest u vanuit  
vier verschillende perspectieven 
over het thema innovatie in  
de sierteeltsector

perspectieven
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Circulaire orchidee 
geeft de plant een  
tweede leven 

“ Het idee van de circulaire 
orchidee zorgt  
voor een  
glimlach  
bij de klant”
Ronald Koeleman
Orchideëenkweker

De orchidee is nog steeds een gewilde plant. Uit 
onderzoek blijkt dat de consument veel waarde 
hecht aan duurzaamheid en de orchidee als item 
voor het interieur. Orchideëenkweker Ronald 
Koeleman (Ter Aar) bedacht de circulaire orchidee. 
Dit is een orchidee die, nadat hij is uitgebloeid is, 
opnieuw opgekweekt wordt, zodat hij een tweede 
leven krijgt voor de consument. 

Ronald kwam op het idee toen hij op reis was in 
China. Hij was toen net opnieuw vader geworden. 
“De verontreiniging van tuinbouwbedrijven viel mij 
enorm op. Er wordt hier veel op kolen gestookt. Veel 
uitgangsmateriaal komt uit China. Ik vroeg me ineens 
af in wat voor wereld we eigenlijk leven en hoe ik die 
achterlaat aan mijn kinderen? En wat voor bedrijf  
wil ik dan hebben?” Het idee ontstond om het bedrijf 
om te bouwen naar een bedrijf waar duurzaamheid 
meer centraal staat. “Ik wilde al een tijdje af van het 
gevoel dat de klant (retail, redactie) ons regeert.  
Het is niet normaal als je alleen maar produceert 
zonder dat je zeker weet of er een klant voor is.”

Hoeveelheid energie reduceren
Hoe werkte Ronald het idee verder uit? “Ik werd 
geïnspireerd door een radioprogramma over 
de circulaire economie. Daarin was een spreker 
van het Groene Brein aan het woord over 
duurzaamheid. Ineens vielen alle puzzelstukjes op 
hun plaats. De circulaire orchidee. Een orchidee 
waarbij de hoeveelheid gebruikte energie kan 
worden gereduceerd. En de maatschappelijke 
trend van hergebruiken wordt toegepast die 
millennials inspireert.” Op uitnodiging van de 
Erasmus Universiteit heeft Ronald hierover een 
gastlezing gegeven. Dit heeft gezorgd voor een 
nauwe samenwerking  tussen Ronald en een 
aantal studenten, doordat die hun afstudeerplan 
toespitsten op de circulaire orchidee. Een jaar  
lang werkten ze samen de business case uit.

Kringloop
Wat is het idee achter de circulaire orchidee? 
Consumenten die zien dat hun orchidee uitgebloeid 

is, kunnen hem naar een verzamelpunt brengen. 
Daar haalt Koeleman de orchideeën op, die hij 
vervolgens terugbrengt naar de kas. Hier wordt de 
orchidee gesnoeid en opnieuw opgekweekt tot een 
volwaardige plant. De hele kringloop kan drie keer 
worden toegepast zonder kwaliteitsverlies. Na de 
derde keer is de plant echt niet meer bruikbaar. De 
plantresten worden gecomposteerd en verwerkt 
tot biologische brandstof. Hiermee wekt Koeleman 
energie op die nodig is om zijn kassen te verwarmen. 
Bij de volgende aankoop krijgt de consument korting 
op de volgende plant, wat het extra aantrekkelijk 
maakt. “Een soort statiegeld”, aldus Ronald.

Duurzaamheid leeft
Hoeveel animo is er bij de klant voor de circulaire 
orchidee? “We hebben contact met enkele Europese 
ketens die duurzaamheid hoog in het vaandel 
hebben staan en die enthousiast zijn. Daarnaast 
landt het idee nu vooral bij de jonge consumenten 
(millennials) die echt gevoel voor dit idee hebben. Een 
nieuwe klantengroep voor Koeleman. Duurzaamheid 
leeft heel erg bij de jonge generatie. Storytelling is 
enorm belangrijk, en dat moeten we veel meer doen.” 
Ronald benadrukt wel dat de circulaire orchidee een 
totaal ander verdienmodel heeft en vooral een lange 
adem vergt. “Je moet niet denken in omzetstijging. 
Wij willen niet de grootste of de goedkoopste zijn. 
Ik wil de creatiefste zijn. Het idee van de circulaire 
orchidee zorgt voor een glimlach bij de klant.” 
Innovatief is het idee van de circulaire orchidee tot 
en met. “Wij zoeken altijd naar nieuwe markten en 
nieuwe marktconcepten.” ←
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Rik Vera is trendwatcher en inspirator. Hij sprak 
op de Trade Fair over het thema digitalisering in 
relatie tot inkopers en verkopers. “Personeel krijgt 
steeds meer ruimte om emotie en passie over te 
brengen. Bezorg de consument een glimlach, dat 
kan je drijfveer zijn. Digitalisering is een kans, geen 
bedreiging.”  

Nieuwe wereld
Rik spreekt over de veranderende rol van Royal 
FloraHolland. Steeds meer kwekers en klanten 
schakelen over op digitalisering, bijvoorbeeld via 
inkoop op FloraMondo. “We gaan van een transactie- 
naar een platformorganisatie. Dit heeft ook 
gevolgen voor je dienstverlening.” Dit sluit aan bij de 
veranderende rol van de consument. “We leven echt 
in een nieuwe wereld. Vijf jaar geleden deden we nog 
bijna niets met onze smartphone. Nu appen we er op 

“Het is belangrijk 
om warmte 
en passie bij 
de klant te 
brengen”
Rik Vera
trendwatcher  
en inspirator

los. Whatsapp houdt hele families bij elkaar. De rol 
van E-commerce wordt steeds groter. Zeven miljoen 
huishoudens werken met bol.com.” Rik benadrukt 
dat kennis en kunde blijvend is voor bedrijven. “Het 
gaat er om dat in- en verkopers hun mindset wijzigen. 
Technologie verandert ons menselijk gedrag. Hoe we 
dingen kopen is echt aanzienlijk veranderd. Platforms 
als Airbnb en Greenwheels rukken op, en consumenten 
willen tegenwoordig graag dingen met elkaar delen in 
de share economie. De consument is nu aan zet. Hij is 
constant met iedereen verbonden. Speel daar op in 
met een strategie voor de nieuwe wereld.

Passie en creativiteit
Wat zijn de kansen voor digitalisering volgens de 
inspirator? “Het genereren van data is ongelofelijk 
belangrijk, in combinatie met de menselijke factor. 
Het brengen van passie en creativiteit in relatie tot 
de klant. Die wil gekend worden. Ken me; laat me 
voelen dat ik belangrijk ben. En herken me. Ik ben een 
persoon. Hierdoor moet je consistent converseren 
met de klant.” Hoe ziet Rik de rol van de verkoper/
inkoper rond digitalisering? “Het is belangrijk om 
warmte, passie bij de klant te brengen. Bloemen 
zullen er altijd zijn. Juist bij zo’n emotioneel product is 
emotie overbrengen extra van belang.” Rik benadrukt 
wel dat je creativiteit alleen kunt overbrengen als je 
de basis beheerst. Door E-commerce kun je mooie 
dingen meer etaleren. 

Wie is Rik Vera?
Vlaming Rik Vera begon zijn carrière als docent. 
Daarna is hij het bedrijfsleven ingerold. Waar hij 
actief was in sales en marketing over de hele wereld. 
In 2009 besloot hij dingen te doen die hij echt wilde. 
“Mensen inspireren met mijn kennis.” Daarna werd 
hij inspirator en trendwatcher. Hij coacht vanuit het 
bedrijf Nexxworks diverse bedrijven op het snijvlak 
van innovatie en digitalisering. Bij Royal FloraHolland 
heeft hij training gegeven aan de afdeling ommercie 
bij de introductie van het nieuwe CRM. ←

Wilt u de sessie met Rik Vera terugkijken?  
Kijk op www.royalfloraholland.com/floramondo

“ Digitalisering is 
een kans, geen 
bedreiging”



“ Wij maken 
gebruik van 
het natuurlijke 
proces van de 
plant”

 Marjolein Helder
 CEO Plant-e
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Plant die  
energie opwekt: 
Plant-e

Plant-e is een jong bedrijf uit Wageningen, 
dat energie opwekt door middel van planten. 
Innovatie zit in het DNA van de medewerkers. 
Het idee voor Plant-e is ontstaan bij de vakgroep 
Milieutechnologie van Wageningen Universiteit. 
Marjolein Helder deed hier promotieonderzoek  
naar en richtte het bedrijf tijdens het onderzoek op 
in 2009. “Wij zijn zo innovatief omdat we de enige  
in de wereld zijn die met deze planten werken.”

Hoe werkt dat nu, een plant die energie opwekt? 
“Wij maken gebruik van het natuurlijke proces van 
de plant. Plant-e ontwikkelt producten waarbij met 
levende planten elektriciteit wordt gegenereerd. 
Door middel van fotosynthese produceert een plant 
organisch materiaal. Een deel van dit organisch 
materiaal gebruikt de plant voor de eigen groei, maar 
een groot deel ook niet. Dat wordt uitgescheiden in 
de grond via de wortels. In de grond rondom deze 
wortels leven bacteriën die het organisch materiaal 
afbreken. In dit afbraakproces komen elektronen 
vrij als afvalproduct.” Deze elektronen worden 
door Plant-e gebruikt als elektriciteit. De plant kan 
doorgroeien terwijl elektriciteit wordt opgewekt.

Kwekers en Plant-e
Maakt Plant-e gebruik van onze kwekers? “Wij 
werken samen met een hovenier, die op basis van 
onze wensen en eisen planten bestelt bij zijn vaste 
kwekers. De technologie is nu nog niet toe te passen 
in kassen met sierteeltproducten. Dat gaat misschien 
nog komen in de toekomst. De wortels van de planten 
moeten in een natte omgeving staan en zeer robuust 
zijn. Afhankelijk van de toepassing werken wij met 
binnen- of buitenplanten. Bij tuinplanten  werken wij 
zoveel mogelijk met lokale, inheemse soorten. Als het 
om kamerplanten gaat moeten we vaker kijken naar 
uitheemse soorten die in Nederland zijn opgekweekt.” 

Overheden
Wie nemen Plant-e af? Marjolein: “Het zijn vooral 
overheden zoals gemeenten en provincies die 
interesse tonen. En een aantal bedrijven.” Langs 
de A12 bij Ede is Plant-e al te vinden, op een 

schoolplein in Zeist, in de binnentuin van het 
ministerie van EZ in Den Haag en op het dakterras 
van stadskantoor Venlo. In de toekomst wil Plant-e 
zich ook op de consument gaan richten, maar zover 
is het nog lang niet omdat het product te prijzig 
is in verband met de dure technologie. “We hopen 
in de komende twee jaar de consument te kunnen 
bedienen. Als we meer klanten hebben gevonden 
wordt de technologie ook betaalbaarder.” De 
technologie van Plant-e is gepatenteerd zodat het 
Wageningse bedrijf voorsprong behoudt op eventuele 
concurrenten. Als anderen met de technologie willen 
werken, moet dat op basis van een licentie. Plant-e 
heeft inmiddels zeven medewerkers. Het bedrijf heeft 
de ambitie om wereldwijd door te groeien. ←
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Bezoekers uit de hele wereld 

Fleuramour bestaat al 21 jaar en 
wordt al die tijd op een historisch 
kasteel gehouden. Het evenement is 
ontstaan uit een verlengstuk van het 
magazine Fleur Creatief. Dit startte 
met een Nederlandstalige en Vlaamse 
editie, maar al gauw kwam er ook een 
Franstalige editie voor Wallonië en 
Frankrijk. Momenteel verschijnt het 
magazine in vier talen over de hele 
wereld, wat ook verklaart waarom er 
zoveel buitenlandse bezoekers komen. 
Dit jaar kwamen ze onder andere uit 
Zuid-Korea, Mexico, USA, China, Japan, 
Libanon en Rusland. In totaal kwamen 
er 14.830 bezoekers naar het Belgische 
evenement.

kruisbestuiving

Nederland is  
goed in bloemen,  
België in styling

Op het toonaangevende bloemstyling evenement Fleuramour komt 
de crème de la crème van de bloemensector bij elkaar. Door de 
combinatie van Belgische bloemkunstenaars en mooie bloemen 
en planten van Nederlandse kwekers ontstaat er een krachtige 
synergie. De Belgen zijn goed in styling en wij in bloemen kweken. 
“Zonder onze bloemen zou Fleuramour er niet zijn”, aldus Jacqueline 
Boerma van instituut Boerma, waar bloembinders worden opgeleid.
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Ideeën opdoen

Steken kost veel tijd

Jacqueline Boerma zit al 36 jaar in het vak. Haar opa 
was bloemist en haar vader docent op de Middelbare 
Tuinbouwschool. Zo kreeg zij de affiniteit al jong mee.  
Haar ouders richtten in 1980 instituut Boerma op. 
Inmiddels  heeft dat nu jaarlijks zo’n vijfhonderd leerlingen, 
zowel in Nederland als in Japan, China, Indonesië en 
Brazilië.  Jacqueline verzorgt daarnaast demonstraties  
en soms is ze ook jurylid bij bloembindevenementen.  
Over Fleuramour is ze positief: “Een geweldig evenement. 
Het merendeel van de bloemen hier komt via onze  
kwekers en aangesloten sponsors. We zijn twee dagen  
met voorbereidingen bezig om hier aanwezig te te kunnen 
zijn. Het steken van de bloemen kost veel tijd. Maar het  
is ruimschoots de moeite waard om hier te zijn, want  
hier komen weer de bekendste binders van de wereld.  
De beurs wordt elk jaar groter.” Zoon Mike Boerma 
is lyrisch over Fleuramour. “Dit is een van de gaafste 
bloemstyling evenementen in Europa. Een mooie 
inspiratie- en ontmoetingsplek.”

Twee vrouwen zitten op een muurtje bij 
de ingang van het kasteel op het terrein 
van Fleuramour in het najaarszonnetje. 
Wat komen zij hier doen? Karin Wolfert 
(Middelburg): “We hebben samen 
de vakopleiding DFA (Dutch Flower 
Arrangement) bloemschikken gevolgd.  
We zijn hier voor het eerst. Het is prachtig 
mooi. Ieder vertrek met bloemen is 
even bijzonder. Erg inspirerend zijn de 
kleurencombinaties. Ik kom hier op ideeën 
voor mijn hobby bloemschikken die ik thuis 
toepas.” Tony Daansen (Zoutelande) wil 
dit najaar workshops bloemschikken gaan 
geven. “Dit evenement is inspiratie voor  
mij. Bloemschikken spreekt steeds meer 
mensen aan.”

Sponsors van Fleuramour waren onder andere: 
Adomex, Alflora Aalsmeer, Dekker Chrysanten 
B.V., Dragontree - Dracaenakwekerij ‘De 
Plaats’ B.V., G-Fresh, Florist Gerbera Breeders, 
Mediaverdi, Pieter Kolk Hydrangea, Rosefruits.nl, 
OZ Import, Summerflowers.nl, Smithers-Oasis®, 
Weerman Bloemengroothandel B.V.
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Trendwatcher en marktanalist 
Rob Creemers van het bureau 
Technotrends leest maar liefst 
drie boeken tegelijkertijd om 
de ontwikkelingen in de wereld 
te volgen. ook spit hij dagelijks 
heel wat nieuwsbronnen door. 
Rob Creemers: “Er staat ons een 
tsunami aan ontwikkelingen in 
de biotechnologie te wachten. 
Je fantasie is de grens van alle 
mogelijkheden.” 

TREnds

De biorevolutie: je fantasie is de grens “De biorevolutie 
is de nieuwe revolutie. Een revolutie die gebruik maakt 
van computer tools. Sinds twee jaar kunnen we met de 
zogenoemde CRISPR-technologie DNA veranderen. Je haalt 
met deze technologie een deel van de erfelijke code uit het 
DNA en plaatst er een ander deel voor terug. In korte tijd 
maak je tegen lage kosten een nieuwe bloem en zet je de 
positieve eigenschappen van de ene bloem relatief eenvoudig 
over naar een andere soort. Inmiddels zijn de eerste met 
CRISPR gemanipuleerde plantjes al te koop via Monsanto; 
een Amerikaanse multinational in de biotechnologie die 
producten voor de landbouw produceert. Er staat ons een 
tsunami aan ontwikkelingen in de biotechnologie te wachten. 
Je fantasie is de grens van alle mogelijkheden. Wat je ook 
bedenkt, je kunt het met deze technologie verwezenlijken.” 

Robotisering “Routinewerk vervangen we 
steeds vaker door robots. Menselijke arbeid is 
te beperkt, te duur en te traag om te kunnen 
concurreren met de komende golven van 
computertechnologie en steeds goedkoper 
wordende robots. Dit gaat zorgen voor 
verlies van banen bij de middenklasse. Hoe 
de samenleving hiermee zal omgaan? Er zijn 
economen die menen dat er een basisuitkering 
moet komen voor iedereen. Andere economen 
spreken dat weer tegen. De kloof tussen arm 
en rijk wordt nog groter. En zit je zonder baan? 
Dan heeft dat invloed op jouw bestedingen in 
bloemenwinkel of tuincentrum.“

Trends
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Internet of Things “Apparaten met een internet-
aansluiting worden steeds goedkoper. Steeds vaker 
vervangen ze menselijk contact. Praten tegen een 
computeranimatie, je koelkast en wie weet ook je 
plant. Met behulp van kunstmatige intelligentie 
brengen we machines menselijk gedrag bij, zoals 
redeneren en leren. Computers reageren op onze 
vragen in gesproken woord.“ 

Klimaat “Vanwege de vervuiling moeten we het in de toekomst met 
minder olie doen. Want als we op deze manier doorgaan, hebben 
onze kinderen geen kans. Het is zaak om te bezuinigen op brandstof. 
Bijvoorbeeld door bij het bloemenvervoer over de weg met zelfsturende 
vrachtwagens te werken. Je bespaart op brandstof door gelijkmatig te 
rijden. Fabrikanten denken ze vanaf 2020 te kunnen leveren.”

Vergrijzing “De 65-jarige van nu is als de 50-jarige van een 
generatie eerder. Technologie houdt ons langer in leven. In Japan 
is de groei in het aantal 100-plussers het grootst. Dat biedt de 
sierteelt kansen, want bloemen en planten maken hun wereld 
gezonder en mooier. Een nieuwe doelgroep vormen de ouderen 
die de deur niet meer uitkomen. Die kun je natuurlijk wel een 
bloemetje brengen. Dat kan straks met een drone, maar voor 
deze doelgroep is het leuker om dat persoonlijk te blijven doen. 
Bloemen blijven ten slotte emotie.” 



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

← Nieuwe Algemene Voorwaarden voor 
ruimtes met sprinkler(s) 

Royal FloraHolland heeft de voorwaarden voor 
het gebruik en de inrichting van ruimtes met een 
sprinklerinstallaties concernbreed geharmoniseerd 
en geactualiseerd. Royal FloraHolland stelt deze 
voorwaarden om de werking van de sprinklerinstallaties 
te borgen en aan de landelijk geldende wettelijke eisen 
voor brandveiligheid te voldoen. In de nieuwe ‘Algemene 
Voorwaarden Gebruik en inrichting van ruimtes met 
sprinkler(s)’ vindt u waar u aan moet voldoen op onze 
marktplaatsen als u een ruimte huurt of gebruikt 
waarin een sprinklerinstallatie aanwezig is. 

← Op de Bloemistenklok hebt u zelf  
de prijsvorming in de hand
 
Bent u op zoek naar een breed en diep assortiment 
bloemen en planten waarbij u zelf de prijsvorming 
in de hand hebt? Op de Bloemistenklok op onze 
locaties Naaldwijk en Eelde bent u als bloemist, 
tuincentrumexploitant of lijnrijder dan op de juiste 
plek. De Bloemistenklok is speciaal ingericht voor 
kleinschalig inkopende klanten. 

Waarom is inkopen op de Bloemistenklok interessant? 
Er is een breed en diep assortiment snijbloemen 
en planten. Producten komen fysiek voorbij in de 
afmijnzaal, zodat u ziet wat u koopt. Er is een groot 
aanbod van snijbloemen en planten op een tribune.  
U kunt kleine hoeveelheden inkopen: per fust, per  
laag of per kar.  Bent u nieuwsgierig geworden?  
Royal FloraHolland biedt persoonlijke begeleiding  
en inkoopcursussen op maat voor alle nieuwe  
klanten. Voor meer informatie kunt u op  
www.royalfloraholland.com terecht.
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December

Algemene ledenvergadering
Locatie: RFH Naaldwijk

Informatiebijeenkomsten  
Het Nieuwe Veilen voor klanten
Locaties 
RFH Naaldwijk: 14.00 uur, Margriet 6.16
RFH Rijnsburg: 14.00 uur, Pioen 2.2.4
RFH Aalsmee:  14.00 uur, Delphinium  

121.56 (bedrijfsrestaurant)

Januari

Nieuwjaarsbijeenkomst  
Royal FloraHolland 

Uitreiking International  
Grower of the Year
Locatie: Colosseum Theater in Essen  

Floradecora 
Beurs nieuwe stijl waar producten  
vernieuwend worden gepresenteerd:  
voor de retail. 
Locatie: Frankfurt am Main (Duitsland)
www.floradecora.de

IPM
De grootste internationale plantenbeurs  
in Duitsland.  
Locatie: Essen
www.ipm-essen.de

Februari

Fruit Logistica
beurs voor retail en handel:  
Locatie: Berlijn
www.fruitlogistica.de

Myplant & Garden 
internationale beurs in Fiera Milano  
(Italië): www.myplantgarden.com

Agenda Colofon

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

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

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GRoW@royalfloraholland.com

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

Dit vijfde nummer van GROW is 
gemaakt door: 
Katja Bouwmeester (hoofdredacteur), 
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur), 
Willem Goedendorp (corrector), drukkerij  
Van Deventer bv, Marcel Bosma 
(vormgever), Erik van der Burgt 
(fotograaf), Nils van Houts (fotograaf), 
Bertine van Dijk (redacteur): 
Globetrotter Dubai, Elske Koopman 
(redacteur): Globetrotter Bilbao en 
Polen, Nancy Bierman (redacteur): 
rubriek Trends.

Fotografie
p.16-17 Globetrotter: foto Thailand 
gemaakt door Mieke Haaksma
p.16-17: Globetrotter: foto Dubai: Miracle 
Garden Dubai
p.16-17: Globetrotter: foto Bettina Denker 

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. 

donderdag 8 december 
2016

woensdag 14 december 
woensdag 14 december 
donderdag 15 december

dinsdag 10 januari 2017

dinsdag 24 januari 2017

vrijdag 27 tot maandag  
30 januari 2017

dinsdag 24 tot vrijdag  
27 januari 2017

woensdag 8 tot vrijdag  
10 februari 2017

woensdag 22 tot en met 
vrijdag 24 februari 2017



Vernieuwing is niet alleen kijken naar wat was,  
maar wat ook wat kan zijn. We moeten zaken  
loslaten, en ook nieuwe zaken durven oppakken.

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

Een 
fascinerende 
wereld


