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Beeldschoon

De 
kerstster  
en haar  
schone 
naam 

De symboliek van de kerstster (ook wel poinsettia 
genoemd) is terug te voeren op het kerstverhaal.  
De ster gaf de plaats aan waar het kindje Jezus  
geboren is. Hier waren de drie koningen naar op zoek.  
De vorm van de bloeiwijze van de kerstster lijkt op een  
ster. Samen met het kaarslicht, de groene kerstboom  
en de rode of witte kleuren van de woonplant zijn de 
symbolische kerstbetekenissen compleet.

De schoonste
De soortaanduiding pulcherrima betekent in het Neder
lands ‘de schoonste’. De Duitse plantkundige Willdenow 
gaf die botanische naam aan de plant vanwege de mooie 
kleur. De naam poinsettia komt van de Amerikaanse 
ambassadeur in Mexico Joel Poinsett, die de plant in het 
begin van de 19e eeuw in de Verenigde Staten invoerde.

Amerikaanse roots
Kwekers starten jaarlijks met het planten van de kerstster 
in week 30. Vanaf week 45 (vier weken voor kerst!) zijn de 
planten op kleur. Het is een kortedagplant, wat wil zeggen 
dat de plant donker nodig heeft om op kleur te komen. 
De kerstster is afkomstig uit de vochtige subtropische 
berggebieden van CentraalAmerika. 
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kracht, niet uit zwakte“ 
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Leo van der Harg:     
“Ik ben echt een 
rozenman”

Coöperatie zijn anno 2017 
Raiffeisen, een Duitse burgemeester, stond in de 
19e eeuw aan de wieg van de moderne coöperatie. 
Destijds werden coöperaties opgericht om armoede 
te bestrijden, maar ook om samen de economie 
sterker te maken. Anno 2017 rijst de vraag: hoe blijf je 
een toekomstbestendige coöperatie? En hoe zorg je 
voor betrokkenheid en samenwerking? Deze GROW 
staat in het teken van dat thema. Diverse mensen 
uit de sierteelt, maar ook van erbuiten, geven hun 
visie. Daarnaast komen jonge kwekers aan het 
woord; zij hebben ten slotte de toekomst. En Royal 
FloraHolland geeft ze nu ook letterlijk een stem,  
in de onlangs opgerichte jongerenraad.
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Wat is een toekomstbestendige coöperatie? 
Die vraag houdt de gemoederen al een tijd 
bezig in het programma Coöperatie 2020, 
dat het hart van onze coöperatie raakt. 
Lucas Vos: “Dat is uiteindelijk toch een club 
waar je bij wilt horen. Waar betrokkenheid 
is en kwekers elkaar opzoeken om 
informatie uit te wisselen. Dit kan de 
komende jaren zeker nog verbeterd 
worden.” 

De passie van

Lucas Vos

Hoe zorg je er volgens Lucas voor dat een coöperatie 
toekomstbestendig blijft? “Het is belangrijk dat de 
mensen die lid zijn goed aansluiten op Royal FloraHolland. 
Dat er in oktober een jongerenraad is geïnstalleerd 
met allemaal enthousiaste jonge kwekers, na 106 jaar, 
is een geweldige stap. Ik ben hier enorm blij mee. Ook 
hebben wij de YoungFlora binnen de organisatie en daar 
spar ik regelmatig mee. Ik leg ze vraagstukken van de 
coöperatie voor: wat zouden jullie doen? Het is heel goed 
om jongeren een stem te geven. Want uiteindelijk is het 
belangrijk wat zij ervan vinden. Zij hebben de toekomst.”

Trots uitstralen
Hoe ziet Lucas de toekomst van de sierteelt, wetend 
dat met name oudere kwekers veelal geen bedrijfs

opvolging hebben? “Het belangrijkste is dat 
er geld verdiend wordt in de sector en dat de 
sector groeit. Dat is randvoorwaardelijk om 
nieuwe investeringen te doen en nieuwe mensen 
aan te trekken in de sierteelt. We moeten trots 
uitstralen, trots op wat we met z’n allen elke dag 
voor elkaar krijgen en trots op hoe innovatief en 
creatief we zijn. Dan heb je als sector toekomst 
en dat trekt talent van allerlei pluimage. Ik 
ben ervan overtuigd dat ook de nichekwekers 
hier profijt van gaan hebben, en daar moeten 
we als coöperatie extra aandacht aan geven. 
Waarom? Omdat de breedte van het assortiment 
cruciaal is voor het succes van de Nederlandse 
sierteeltsector.”

“ Heel goed om 
jongeren een 
stem te geven”
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Bouwen aan de club van de toekomst
Zeven december wordt op de algemene 
ledenvergadering door de leden besloten hoe het 
verder gaat met de lidmaatschaps en tariefstructuur 
van Royal FloraHolland. “De tariefstructuur wordt  
onder andere aangepast vanwege de toegenomen 
differentiatie onder bedrijfsgrootte onze leden. De 
wijziging in deze structuur is geaccordeerd door de 
raad van commissarissen. De nieuwe lidmaatschap
en tariefstructuur draagt zeker bij aan een 
toekomstbestendige coöperatie. Hieruit blijkt dat 
we aan het clubhuis van de toekomst bouwen met 
elkaar.” Ook wijst Lucas op de proef met de ledenraad 
(zie artikel op pagina 6 en 7 hierover) als structurele 
bouwsteen aan de club van de toekomst. “We gaan 

ons nog meer openstellen voor het assortiment van 
nietleden dan we nu al doen. Kwekers zijn het hiermee 
eens want ze begrijpen dat onze marktplaats future
proof moet zijn en blijven.”

Kostenmaker/kostendrager geeft voordelen
Het kostenmaker/kostendragerprincipe, waar leden 
voorstander van zijn, blijft leidend in het nieuwe  
stelsel. Lucas: “Daarnaast geven de leden aan dat  
wij meer moeten differentiëren, dus dat hebben we 
ook meegenomen. Waar wij als directie verder heel  
erg naar kijken is dat het budget neutraal uitpakt.  
Wij gaan hier geen winst op maken. Ik ben ervan 
overtuigd dat met wat nu voorligt we alle drie deze 
principes hebben afgedekt.” ←

“Wat wij iedere dag  
met z’n allen voor  
elkaar krijgen, dat is  
iets om trots op te zijn” 
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Op naar 2020

Ledenraad als 
verbindende 
factor
Op dit moment loopt er een pilot met de ledenraad binnen onze 
coöperatie. De raad van commissarissen en de directie vinden dat 
de huidige zeggenschapsstructuur niet optimaal is. De algemene 
ledenvergadering (alv) levert niet een kwalitatief goede dialoog met 
de leden op. In het programma Coöperatie 2020 hebben we geleerd 
dat een sterke dialoog veel kan opleveren. Uit deze interactieve 
sessies met leden in Coöperatie 2020 bleek dat zij vinden dat hun 
zeggenschap en invloed beter ingericht kan worden. Jan Mantel  
en Sjaak Buijs, voorzitters van de adviesraden bloemen en planten,  
in deze GROW aan het woord.
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De raad van commissarissen heeft vanwege deze 
geluiden uit de achterban een pilot ingesteld.  
Binnen deze pilot fungeert de huidige adviesraad  
als een ledenraad. Tussen medio 2017 en medio  
2018 ondervindt Royal FloraHolland in de praktijk 
hoe een ledenraad kan werken.

Leden meer betrekken bij thema’s
Jan: “We kregen al vaker signalen dat het besturen 
van onze coöperatie vanuit de adviesraden niet 
optimaal werkt. Kwekers voelen zich onvoldoende 
gehoord. Daarnaast neemt het aantal leden dat 
deelneemt aan de alv echt af. Een oplossing hier
voor kan zijn om leden echt veel meer te betrekken 
bij thema’s die spelen. Om de betrokkenheid en 
invloed van leden te vergroten en het gesprek met 
het directie en rvc te versterken, moet een proces 
tot stand komen dat dit continu ondersteunt. Een 
ledenraad kan in dit proces de verbindende factor 
zijn.”

Prachtige manier van ledenbinding
Sjaak trekt de vergelijking met het programma 
Coöperatie 2020. “We moeten mét elkaar over 
de coöperatie praten. Dat hebben we geleerd 
van Coöperatie 2020, waarin sessies met leden 
zijn gehouden. Deze prachtige manier van leden
binding gaan wij ook toepassen. In februari zal een 
eerste ronde leden of consultatiesessies door de 
ledenraad worden georganiseerd. De input van  
de leden kan vervolgens door de ledenraad worden 
meegenomen in besluitvormingstrajecten.” 

Effectiever besturen
In de pilot ledenraad komt een afvaardiging van  
de adviesraden bloemen en planten te zitten.  
Sjaak: “We kunnen elkaars inzichten goed gebruiken. 
En we moeten weten van elkaars problematieken.” 
Jan vult aan: “We moeten doorpakken met het 
effectiever besturen van onze coöperatie. Dit kan 
met meer kruisbestuiving dan nu het geval is. En  
het is heel belangrijk om te borgen dat de juiste 
mensen in de ledenraad zitten.”

Rol van de FPC’s in de ledenraad
Wat wordt de rol van de FPC’s hierin? Zij moeten 
toch reorganiseren? Jan: “De reorganisatie is al 

gaande. Er wordt kritisch gekeken of er genoeg 
uitkomt. Dat is niet altijd het geval. Lucas heeft hier 
natuurlijk ook zijn visie op gegeven in zijn vlog.” 
Sjaak: “De efficiency in de FPC’s kan zeker beter. 
Veel voorzitters kennen elkaar niet eens.” De FPC’s 
blijven wel bestaan. Komend jaar bekijken wij hoe 
we vanuit de ledenraad de FPC’s meer kunnen 
betrekken, want wij willen informatie uit de FPC’s 
blijven gebruiken en zij moeten geïnformeerd 
worden. Jan: “Dit zou bijvoorbeeld kunnen via  
de productdagen die al gehouden worden en  
waar bijna alle kwekers op afkomen.”

Reactie Jack Goossens op de ledenraad
Wat is volgens rvcvoorzitter Jack Goossens het 
belang van de ledenraad? “De ledenraad is ‘alleen 
maar’ het sluitstuk in de besluitvorming van een 
nieuwe manier van ledenconsultatie. Het gaat 
uiteindelijk om iets veel groters, namelijk om het 
hele proces om leden vooraf en inhoudelijk in de 
plannenmakerij en besluitvorming te betrekken.  
Op die manier komen we tot inhoudelijk betere  
en breedgedragen stappen voorwaarts.”
In juni 2018 wordt op de alv besloten of Royal 
FloraHolland verder wil met een ledenraad. ←

Jan Mantel: 
“Kwekers voelen 
zich onvoldoende 
gehoord. 
Daarnaast neemt 
het aantal leden 
dat deelneemt 
aan de alv af”
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Op naar 2020

” Royal FloraHolland 
moet proberen iedereen  
binnenboord te houden”

Op de regiobijeenkomsten in november stond het onderwerp  
tarieven en lidmaatschap hoog op de agenda. In het Brabantse  
Aalst kwamen medio november circa 30 kwekers bij elkaar om  
in een goede sfeer van gedachten te wisselen. David van Tuyl, 
chrysantenkweker bij LinFlower, geeft zijn visie op de wijziging in  
de tarieven- en lidmaatschapsstructuur: “Ik vind dat dit proces  
zeer zorgvuldig is doorlopen. Ook voor grotere kwekers moet het 
interessant blijven om lid te blijven van deze coöperatie. Je moet 
proberen om iedereen binnenboord te houden.”
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David (rechterfoto) snapt de noodzaak van het 
aanpassen van de structuur. “Voor mijn bedrijf zijn 
de nieuwe tarieven misschien niet eens zo gunstig, 
maar ik snap de noodzaak. Als het helpt om het 
volume en het aanbod op peil te houden dan 
moeten we daar voor gaan.”

“Alles zo eerlijk mogelijk verdeeld”
Hoe vind jij dat het proces is verlopen rond 
coöperatie 2020? “Ik vind deze methodiek heel goed. 
Met de sessies waarbij er input werd opgehaald bij  
de leden is een model gepresenteerd door de directie. 
De reacties van leden hierop zijn uiteindelijk verwerkt 
in een definitief voorstel. Royal FloraHolland kan 
het niet iedereen naar de zin maken, maar met dit 
voorstel maken we wel een flinke stap. En alles is zo 
eerlijk mogelijk verdeeld. Dit voorstel vormt wat mij 
betreft een goede basis voor de toekomst. Het is 
flexibel en hiermee kun je inspringen op wat er speelt.”

Waardevol om lid te blijven
Heimen Quick (linkerfoto) van CJ Orchids is blij met 
de uitkomst van het definitieve voorstel. “Voor een 
andere kweker is dit wellicht minder, maar er is goed 
over nagedacht en er staat een goed voorstel. Ik ben 
bij sessie 5 geweest. Het viel mij toen vooral op dat 
het verschil tussen lidaanvoerders en aanvoerders 
te klein was. Ik dacht: ik kan beter aanvoerder 
worden. Maar met de aanpassingen die nu zijn 
doorgevoerd, is dit niet meer het geval en is het zeker 
waardevol om lid te blijven. En dat is mooi.”

Positief verrast
Wat viel je op in het voorstel, Heimen? “Ik was positief 

verrast dat er wat met de vermogensbijdrage 
wordt gedaan om het lidmaatschap aantrekkelijk 
te houden. Dat deze wordt verlaagd met 0,5% is 
een goede zaak. Dat heeft de nieuwe CEO goed 
neergezet.” ←

Wat betekenen de nieuwe tarieven voor u?
Benieuwd wat de nieuwe tarieven voor u 
persoonlijk betekenen als (lid)aanvoerder?  
Om u goed inzicht te geven in de impact  
van dit voorstel, is een rekentool ontwikkeld.  
De rekentool is beschikbaar via de Mijn
omgeving op www.royalfloraholland.com

Kweker David van Tuyl:  
“Met dit voorstel maken we 
een flinke stap. Alles is zo 
eerlijk mogelijk verdeeld”
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Mag ik u van dienst zijn?

Kwekers in een 
betere positie 
door sales
management

Kwekers zien kennis over hun markten als belangrijk 
USP (unique sellingpoint). Een onderzoek uit 2017 naar 
wat kwekers van de dienst salesmanagement vinden, 
toonde dit aan. Er is marktwerking, want kwekers 
kunnen ook gebruikmaken van een particuliere 
verkooporganisatie. Maar uit dit onderzoek blijkt 
dat kwekers nadrukkelijk voor afzetinformatie van 
Royal FloraHolland kiezen omdat ze daarbij ontzorgd 
worden in hun bedrijfsvoering. Hiermee moet 
persoonlijke verkoop nieuwe stijl (salesmanagement) 
zich dan ook blijven onderscheiden. De dienst is 
groeiende. Edwin: “We werken voor tweehonderd 
kwekers met een productomzet van bij elkaar €250 
miljoen.”

De juiste marktinformatie voor kwekers
Salesmanagement is een dienst die kwekers op 
allerlei vlakken rendement oplevert. Een kweker kan 
hierdoor bijvoorbeeld beter naar zijn marktsituatie 
kijken. Minder vanuit zijn product en meer vanuit het 
totaalplaatje. Wat hebben kwekers eraan? Edwin: 
“Ze kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze marketing 
kunnen toepassen op hun bedrijf. Hoe kan ik de beste 
dienstverlener zijn? Dat is een vraag die veel kwekers 
zichzelf niet stellen. Dit is iets wat ze leren door 

Kwekers hebben veel baat bij 
salesmanagement. Deze dienst 
heette voorheen persoonlijke verkoop, 
maar die naam is gewijzigd omdat 
hij uit zijn jasje groeit en flink aan 
het professionaliseren is. “Wij zien 
dat kwekers die salesmanagement 
gebruiken op hun bedrijf harder 
groeien qua omzet, ten opzichte  
van een gemiddelde bedrijfsgroei.  
Ze worden in een betere positie 
gezet”, aldus Edwin Zuidgeest,  
team manager salesmanagement  
bij Royal FloraHolland. Gerberakweker 
André Zuidgeest heeft er veel 
baat bij: “Deze dienst levert ons 
kwekerscollectief meer bekendheid 
op dankzij het netwerk van Royal 
FloraHolland.”
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salesmanagement. Daarnaast kunnen kwekers meer 
leren over markten die ze willen bedienen of waar ze 
nu al actief zijn. Met onze afdeling Business Market 
Intelligence zoeken wij de juiste marktinformatie 
zodat wij ze in een betere positie kunnen brengen.”

Goede klik
Voordat een salesmanager bij een kweker aan het 
werk gaat, worden eerst allerlei vragen in kaart 
gebracht. Wat zoekt de kweker precies? Wat is zijn 
probleem? Aan de hand hiervan wordt een offerte 

op maat gemaakt. Want geen kweker is natuurlijk 
hetzelfde. Er moet een goede klik zijn tussen de 
kweker en de persoonlijk verkoper. De bal ligt dan 
ook nadrukkelijk bij de kweker: die bepaalt met 
wie hij in zee gaat aan de hand van een soort 
sollicitatiegesprek. De kweker is vervolgens aan zet 
en kiest iemand die hem het meeste aanspreekt. 
Edwin geeft aan dat salesmanagement wel bepaalde 
communicatievaardigheden vergt. “De band met de 
kweker wordt best hecht. Je hoort veel en moet daar 
goed mee omgaan. Ook met gevoelige informatie en 
met conflicterende belangen moet je wegwijs weten.” 

Hogere kwekerstevredenheid
Edwin: “Kwekers zijn nu erg tevreden, het gemiddelde 
cijfer dat ze ons geven is een 8. Wij streven naar een 
nog hogere kwekerstevredenheid voor de komende 
jaren. Deze dienst wint aan populariteit en daarom 
gaan wij deze afdeling nog meer professionaliseren 
en specialiseren. We moeten blijven inspelen op 
veranderende vragen uit de markt.” ←

Wilt u ook gebruikmaken van de dienst 
salesmanagement?  
Kijk op www.royalfloraholland.com/salesmanagement

André Zuidgeest blij met salesmanagement
André Zuidgeest maakt samen met andere 
gerberakwekers uit het samenwerkingsverband 
Focus on Gerbera collectief gebruik van 
salesmanagement van Royal FloraHolland. Hij is 
er erg enthousiast over. “Onze verkoper stopte 
ermee en daarom kozen wij voor deze dienst van 
de veiling. Het levert ons bekendheid in de markt 
op. Salesmanagement zorgt dat er informatie 
over nieuwe afzetmogelijkheden uit de hele keten 
bij ons komt. Daardoor leveren wij nu ook meer 
aan bijvoorbeeld de retail.”
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“ Mijn zonen 
krijgen alle 
ruimte om te 
ondernemen” 

Leo van der Harg (52) is potrozenkweker 
in Vierpolders (Voorne-Putten). Leo 
zet 5 miljoen potrozen per jaar af, met 
name in Engeland. Zijn rozen worden 
met veel zorg geteeld. Het bedrijf zet in 
op duurzaamheid, onder meer met led-
lampen. Zoon Wouter werkt sinds dit jaar 
op de kwekerij en Pieter volgt in de loop 
van 2019. Leo doet dan bewust een stap 
terug. “Ik heb voorbeelden gezien van 
vaders die geen afstand konden nemen. 
Daar heb ik van geleerd. Mijn zonen 
krijgen alle ruimte om te ondernemen.” → 
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In de jaren tachtig had Ben, de vader van Leo, nog 
een snijrozenbedrijf in Delfgauw. Leo wilde het wel 
overnemen en aldus geschiedde, in 1987. “Mijn vader 
liet mij heel vrij en kwam eens per maand kijken in 
Delfgauw. Hij had zelf nog een bedrijfje in Nootdorp. 
Zo werd ik snel zelfstandig.” In 1992 besloot Leo om 
het roer om te gooien en startte hij een bedrijf met 
Kaapse violen in Vierpolders. Daar was meer grond 
beschikbaar dan in de Delftse regio, dus dat was geen 
moeilijk besluit. Wel moest hij zijn vrouw en drie zonen 
destijds meeverhuizen naar VoornePutten. Maar 
dat is nooit een probleem geweest, zegt Leo. “We zijn 
helemaal geïntegreerd hier door school en natuurlijk 
door ons bedrijf. Ik wil hier nooit meer weg. Wij voelen 
ons echte Vierpoldenaren. Dit is een mooi gebied.”

Een echte rozenman
Leo vertelt enthousiast en snel over de keuzes die hij 
maakte. In 1992 startte hij met Kaapse violen. “Dat 
leek mij destijds een mooie teelt. Maar moeilijk dat 
het was. De verkoop liep niet en daarom zijn we na 
vijf jaar overgestapt op potrozen.” Op de plek waar 
dit bedrijf stond werden al snijrozen geteeld. Leo 
ziet echt iets in potrozen. “Het is een hele fijne teelt. 
We kunnen jaarrond leveren. En ik ben echt een 
rozenman. Het is een prachtig product.” De potrozen 
vinden hun weg met name naar Engeland en komen 
terecht in het hogere segment. Engeland is een 
grote rozenafnemer. Vanwege de Brexit maakt  
Leo zich soms een klein beetje zorgen, maar tot  
nu toe merkt hij er nog weinig van in zijn omzet. 

Wie is Leo van der Harg? 
• Leo is 52 jaar.

• Sinds 1987 is hij tuinder. Op 
zijn 21e nam hij het bedrijf 
van zijn vader over in 
Delfgauw. In 1992 verhuisde 
het gezin naar Vierpolders 
om daar een nieuwe  
kwekerij te starten.

• Leo woont met zijn vrouw  
in Vierpolders.

• Hij heeft drie zonen 
(Bas, Wouter en Pieter), 
waarvan er twee het bedrijf 
overnemen. Bas, de oudste 
zoon, is piloot.

• Zijn grote hobby is atletiek. 
Hij liep de marathon van 
Berlijn (eind september 2017) 
in 2 uur en 59 minuten.

• Motto: Ik wil niet de grootste 
zijn maar wel de beste.
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“ De ledlampen 
verdienen zichzelf  
in vijf jaar terug,  
dus dat is gaaf”
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Ledlampen verdienen zichzelf terug
Qua duurzaamheid is het bedrijf vooruitstrevend. 
Twintig procent van de kassen is volledig verlicht 
met ledlampen. Philips kwam hier zelfs kijken wat 
de mogelijkheden zijn. “Zij hebben ons begeleid  

met het ophangen. De ledlampen verdienen zich 
zelf in vijf jaar terug, dus dat is gaaf.” Door een 
speciale machine die de rozen beweegt, kan Leo 
ook met minder gewasbeschermingsmiddelen toe. 
Door deze machine raken de planten in de stress, 
waardoor ze minder hoog groeien. En dus hebben  
ze minder middelen nodig. Het bedrijf heeft ook  
nog eens 550 zonnepanelen. “We zijn klaar voor  
de toekomst. Mijn zonen krijgen hierin veel ruimte. 
Het zijn slimme gasten.” ←
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Insights

“Sierteelt moet beter 
samenwerken met 
andere sectoren”

Als kind ging Agnes al met haar vader mee naar 
de veiling in Honselersdijk. Die teelde aanvankelijk 
tomaten, maar hij schakelde over naar de anjerteelt. 
Als Tweede Kamerlid ging ze mee met de eerste 
verstrein met bloemen naar Milaan. “Helaas is 
die een stille dood gestorven, mede omdat er 
geen producten zoals bijvoorbeeld parmaham of 
kazen van de Italianen terugkwamen. Er was geen 
uitwisseling.”

Verlies van collectiviteit
Als voormalig voorzitter van Productschap 
Tuinbouw betreurt ze het verlies van de collectiviteit. 
Het grootste gemis is het gezamenlijke onderzoek, 
dat de tuinbouw volgens Agnes als geheel vooruit 

Als de sierteeltsector niet beter 
samenwerkt met andere sectoren, 
neemt een ander de koppositie over. 
Die waarschuwing geeft Agnes van 
Ardenne, waarnemend burgemeester 
van gemeente Westland. “Ik betreur 
het verlies aan collectiviteit. De 
sierteelt moet beter samenwerken 
én aanhaken op de samenleving om 
toekomstbestendig te blijven.” 
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Agnes van Ardenne:  
wie is zij?

Agnes van Ardenne (67 jaar)
is sinds 1 oktober 2017 
waarnemend burgemeester 
van gemeente Westland. Zij 
bekleedde diverse functies 
in de politiek en daarbuiten. 
Van 1 juli 2011 tot 1 januari 
2015 was zij voorzitter van 
Productschap Tuinbouw (PT). 
Daarnaast was zij minister van 
Ontwikkelingssamenwerking  
en van 1994 tot 2002 lid van  
de Tweede Kamer. 

hielp. Ze stelt dat anderen die rol over moeten 
nemen. “De veiling bijvoorbeeld. Die heeft het 
netwerk en de mogelijkheden om partijen bij elkaar 
te brengen.” Agnes denkt dat siertelers meer kunnen 
doen met hun product. ,,In elke plant zitten maar 
liefst 20.000 inhoudsstoffen, interessant voor de 
voedingssector, de chemische en de farmaceutische 
industrie. Een kas is bij uitstek geschikt om teelt te 
sturen op waardevolle stoffen.” 

Te weinig ruimte
Een coöperatie als Royal FloraHolland moet 
aanhaken op ontwikkelingen zoals digitalisering, 
denkt de waarnemend burgemeester. “Met 
opschalen redt de sector het niet meer. Er is 
eenvoudig te weinig ruimte, zeker in het Westland. 
Digitaliseren en robotiseren kan nog veel verder 
gaan. Het gaat echt razendsnel in de wereld. Als we 
niet aanhaken en gebruikmaken van digitalisering, 
verliezen we die slag.” Het ruimtegebrek is tevens 
een kans, stelt ze. “In steden is een enorme behoefte 
aan groen. De sierteelt kan zich meer uitspreken 
over dit maatschappelijke belang van groen. Als de 
sector dat naar zich toe weet te halen, is er veel te 
winnen.”

‘Leden van buiten de sector’
Agnes geeft haar visie op duurzaamheid en 
de toekomst. De sierteelt levert volgens haar 
nog te veel afval en emissie op. Tegelijkertijd 
moet er meer aandacht komen voor kringloop; 
een gesloten productieproces. Hiermee kan de 
sierteelt toekomstbestendig worden, betoogt 
Van Ardenne. Om de kringloop sluitend te krijgen, 
moeten telers, installateurs, kassenbouwers, 

informaticaspecialisten en andere spelers van 
buiten de keten nauw samenwerken. “Een 
coöperatie in de sierteelt zou dan ook leden van 
buiten de sector toe moeten laten, om de expertise 
te verenigen.” Als dit binnen de coöperatie niet 
lukt, is volgens de burgemeester een nieuw soort 
‘platform’ nodig.

Veiling moet meebewegen
Royal FloraHolland moet mee blijven bewegen in 
opmars naar 2020, vindt Agnes. “Elders in de wereld 
ontwikkelt de sierteelt zich. De sector zelf is te divers 
voor een eenzijdige focus op alleen de marktplaats. 
Een veiling moet meebewegen om relevant te 
blijven.”←

“ De veiling heeft het netwerk  
om partijen bij elkaar te brengen” 



Globetrotter In deze rubriek staan onderwerpen 
van over de hele wereld centraal, 
die een directe link met de 
internationale sierteelsector 
of Royal FloraHolland hebben. 
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Bloemenmandala op Happinez Festival
 
De zonnebloem staat symbool voor loyaliteit en 
levenslust, de dahlia voor weelde en kracht en de 
clematis voor innerlijke schoonheid. De bezoekers 
van het Happinez Festival wisten wel raad met deze 
symboliek. Ze kozen met zorg één bloem uit en legden 
die aan bij een bloemenmandala. Zo ontstond in drie 
dagen tijd een kleurrijk rond bloemenkunstwerk met 
een doorsnee van vijf meter. De bloemenmandala  
is een initiatief van Bloemenbureau Holland (en  
het consumentenmerk Mooiwatbloemendoen.nl). 
Tijdens het festival was er ook aandacht voor planten 
en hun rustgevende en luchtzuiverende werking (in 
het kader van Mooiwatplantendoen.nl). Bezoekers 
konden een yogasessie volgen met een plant naar 
keuze, bijvoorbeeld hedera of spathiphyllum. Na afloop 
mochten zij hun ‘yogaplant’ mee naar huis nemen om 
het weldadige groene gevoel vast te houden.

Kaktus København 

Wie de Deense conceptstore ‘Kaktus 
København’ binnenloopt, komt in een 
andere wereld terecht. In een licht 
en zonnig interieur staan meer dan 
honderdvijftig verschillende cactussen 
en vetplanten. Deze winkel in Nørrebro, 
een hippe wijk in Kopenhagen, 
wordt gerund door twee zussen en 
een vriendin. Zij delen al van jongs 
af aan een passie voor groen. “Een 
ontmoeting met een kweker die de 
meest wonderbaarlijke cactussen en 
vetplanten kweekt, bracht ons op het 
idee om ze te gaan verzamelen”, vertelt 
een van de eigenaren, Maja Samsø 
Bastian. “Toen deze planten onze 
huizen en vensterbanken dreigden 
over te nemen, zijn we begonnen 
met het verkopen van cactussen op 
designmarkten. Dat beviel zo goed dat 
we een conceptstore hebben geopend. 
We presenteren de cactussen niet als 
een gewone plant in een plastic pot, 
maar als designobject. Je associeert 
cactussen eerder met de woestijn dan 
met Denemarken. Terwijl ze juist een 
heel minimalistische uitstraling hebben 
die goed past bij Scandinavische 
interieurs.”



De schoonheid van 
vergankelijkheid

Fotograaf Isamu Sawa is 
gefascineerd door de schoonheid 
van verdorde bloemen en planten. 
De kiem daarvoor werd gelegd in 
de bloemenwinkel van zijn vrouw 
Basia. Hier zag hij de afdankertjes 
liggen: van een verlepte tulp tot een 
verdorde camelia. Isamu ging met 
veel oog voor botanische details 
de verschrompelde materialen 
fotograferen. Het resultaat is  
een intrigerende fotoserie met  
de titel ‘Without Water’. Die was  
dit jaar te zien in een galerie in  
de Australische stad Sydney.  
Kijk voor een impressie op  
www.withoutwater.com.au.
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Drakenbloedboom van 12 meter hoog

Op de Canarische eilanden speelde de 
drakenbloedboom vroeger een belangrijke rol 
in het religieuze leven van de oorspronkelijke 
bewoners, de Guanches. Ook gebruikten zij het 
sap van de boom als helend smeersel en om 
hun doden te balsemen. In de middeleeuwen 
bracht men het sap in verband met hekserij 
omdat het, aan de lucht blootgesteld, oranje
rood kleurt. Vandaar de naam drakenbloed. 
Drakenbloedbomen zijn in wilde staat nog 
nauwelijks te vinden. Ze komen alleen op de 
Canarische Eilanden, Madeira en Kaapverdië 
voor. Ze worden maximaal 12 meter hoog, 
maar kunnen wel duizenden jaren oud worden. 
De drakenbloedboom is het symbool van het 
Canarische eiland Tenerife. Op de foto een 
drakenbloedboom op het eiland La Palma.



Perspectieven
Vijf personen en hun visie op  
coöperatie zijn anno 2017
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“Een coöperatie zijn 
is samenwerken uit 
kracht”

“ Werken we samen 
of is het schuilen 
bij elkaar?” 
 
Frans Keurentjes 
voorzitter van de raad  
van commissarissen  
FrieslandCampina

Frans Keurentjes is voorzitter van de raad van 
commissarissen (rvc) van Koninklijke Friesland
Campina en voorzitter van het bestuur van 
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. De laatste is 
net als Royal FloraHolland continu in beweging en 
onderhevig aan de tijdsgeest. Hoe kijkt Frans aan 
tegen wat het is om een coöperatie te zijn anno 2017? 
“Het is uiteindelijk gewoon business; geen religie of 
politiek. Het draait om samenwerken uit kracht.”

Frans is naast voorzitter van de rvc en voorzitter van 
het bestuur van de coöperatie ook melkveehouder met 
150 koeien in het Groningse Hornhuizen. Daarnaast 
heeft hij een familiebedrijf in OostDuitsland. Een 
mooie combinatie van Groningse nuchterheid en  
een bestuurder met een helikopterview. 

Nooit meer honger
Is de coöperatie nog van deze tijd, volgens Frans? “Zeker 
wel. De meerwaarde van een coöperatie moet alleen 
wel blijken voor de leden. Bij FrieslandCampina zijn 
melkboeren lid omdat zij al hun melk kunnen leveren 
aan ons. Ze hebben echt zeggenschap.” Om het een 
en ander te verduidelijken duikt Frans in de agrarische 
geschiedenis. “Na de Tweede Wereldoorlog werd 
besloten dat we nooit meer honger mochten hebben.  
De overheid maakte er serieus werk van en investeerde 
in de voedselvoorziening. Het werd echt van economisch 
belang. In de politiek kreeg het een zeer relevante 
positie. In Europa werd door middel van subsidies uit 
de gemeenschappelijke marktordening de brood en 
melkvoorziening geborgd.” De laatste jaren, vanaf de 
eeuwwisseling, is er veel meer marktwerking ontstaan. 
Een ware omwenteling, want de markt is daardoor 
opengegaan en de melkprijs fluctueert. De politiek 
bemoeit zich onder druk van ngo’s steeds meer met 
dierenwelzijn en duurzaamheid. Hier moeten coöperaties 
veel meer dan ooit op inspelen, stelt Frans. 

Samenwerken uit kracht
Anno 2017 heeft FrieslandCampina een geschiedenis van 
bijna 150 jaar en bijna 19.000 leden, met iets meer dan 
13.000 melkveebedrijven uit de Benelux. Frans benadrukt 
dat waardetoevoeging belangrijker dan ooit is geworden 
voor een coöperatie. “Vroeger was een coöperatie een 
soort schuilplaats voor boeren. Inmiddels zijn de tijden 
veranderd en moeten boeren de krachten bundelen om 
als ondernemers samen marktgericht te opereren.  
Dit alles moet uit kracht gebeuren, niet uit zwakte.”  
Frans is een nuchter man en dat blijkt op zijn visie op  
de coöperatie. “In Afrika is een coöperatie een heilig iets, 
bijna religie. In OostDuitsland is het vooral erg politiek.  
Ik geloof erin dat het uiteindelijk gewoon business is.”

Waarom ben je lid?
Waarom is een coöperatie zo belangrijk? “In onze 
coöperatie vindt exact dezelfde discussie plaats als bij 
Royal FloraHolland. Waarom ben je nog lid van deze 
coöperatie? Praat daarover met elkaar. Is het de prijs,  
is het het feit dat je vader altijd lid is geweest? Wat zijn  
je drijfveren? Samenwerken moet altijd een keuze zijn.  
En net als in een gewone relatie moet je goede afspraken 
met elkaar maken over hoe je met elkaar samenwerkt. 
Houd het doel voor ogen. Hoe bereiken we de klant?  
En werken we samen of is het meer schuilen bij elkaar?  
Er moet wederkerigheid zijn.” ←



Coöpereren op  
z’n Italiaans 

In Italië hebben coöperaties een lange geschiedenis, 
maar ze zijn zeker niet uit de tijd. Dat wordt bewezen 
door United Italy, een coöperatie van kleine kwekers 
uit Latina (ten zuiden van Rome). De Italiaanse kweker 
Carlo Elia vertelt: “Niet de coöperatie bepaalt wat er 
gebeurt, dat doen de leden.”  

“Twintig jaar geleden besefte een aantal kwekers dat 
je samen meer marktmacht kunt ontwikkelen. Mijn 
vader was één van hen. Ik was nog een jonge man, 
kwam net van de universiteit. De kwekers hadden 
een afzetprobleem. Ze verkochten hun producten 
direct via een Nederlandse groothandelaar. 
Dat was een lastige relatie met prijsproblemen, 
kwaliteitsproblemen, of allebei. De kwekers vroegen 
mij om iets aan hun situatie te doen en ik kwam 

“We hebben een 
persoonlijke relatie 
met elk individueel 
lid” 
Carlo Elia  
Italiaanse kweker

in gesprek met mensen van de bloemenveiling in 
Nederland. Als gevolg van deze gesprekken richtten 
we in 1998 United Italy op. United Italy verzamelde de 
producten van ongeveer veertig kwekers uit Latina 
en bracht die naar NoordEuropa om ze daar te laten 
veilen bij Nederlandse, Belgische en Duitse veilingen.” 

Geen discussies over de prijs
Carlo: “Niet de coöperatie bepaalt wat er gebeurt. 
Dat doen de leden. De richting van onze organisatie 
wordt bepaald door ons coöperatieve systeem en 
door de leden. De enige echte ledenverplichting is 
dat zij al hun producten via United Italy afzetten. De 
Italiaanse coöperatie maakt het leven voor de leden 
gemakkelijker. Er zijn geen discussies meer over 
de prijs want de klokprijs is leidend. Wie kwalitatief 
betere producten brengt, ontvangt een betere prijs. 
Zo simpel is dat. Wij hebben regelmatig contact 
met mensen van Royal FloraHolland en bezoeken 
Nederland. Hierdoor houden wij onze leden goed 
op de hoogte van wat er binnen Royal FloraHolland 
gebeurt.” Carlo geeft aan dat United Italy een goede 
band met de leden nastreeft.”

Aanhangers van het kloksysteem
“Wat wij gedaan hebben, is vergelijkbaar met 
wat Nederlandse kwekers honderd jaar geleden 
deden: marktmacht verwerven door de krachten te 
bundelen in een coöperatie. We voelen ons gesteund 
door Royal FloraHolland en blijven echte aanhangers 
van het kloksysteem. Nederlandse kwekers gaan 
meer en meer direct verkopen, maar de veilingklok 
geeft ons stabiele en goede prijzen omdat onze 
kopers weten dat ons product alleen daar te koop is. 
Ook als dat een schaars product is, komt het alleen 
voor de klok.”

Toekomst en vooruitdenken
Carlo is dankbaar voor de relatie met Royal 
FloraHolland. “Daardoor hebben wij zekerheden 
voor onze leden en kunnen wij vooruitdenken. Er 
loopt een project om in tien jaar tijd onze productie 
van eucalyptus te verdubbelen en we willen onze 
bloemenaanvoer jaarlijks met twintig procent laten 
groeien. Daarbij werken we met nieuwe rassen, 
bijvoorbeeld in ranunculus, maar ook met al langer 
bestaande variëteiten, zoals in lilium. Door de leden 
goed te helpen, draagt United Italy eraan bij dat zij 
vrolijk door het leven kunnen gaan.” ←
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Voor het eerst in geschiedenis van 106 jaar Royal 
FloraHolland is er een jongerenraad opgezet. Bianca 
van Eijk (29) is één van de ondernemers die in het 
dagelijks bestuur zit. Samen met haar broer runt zij 
een moderne zomerbloemenkwekerij in Pijnacker. 
Job van Egmond (25) is sinds begin dit jaar firmant 
in het familiebedrijf van zijn vader en ooms in 
Bleiswijk. De twee jonge kwekers zien de toekomst 
van de sierteelt zonnig in. “Het is belangrijk dat 
jongeren een stem krijgen. Samen zijn wij de 
toekomst van de coöperatie.”

Het interview vindt plaats op het bedrijf van de 
gebroeders Van Egmond, op een zonnige oktoberdag. 
Vader ligt in de kas plantjes te poten en Job heeft 
tijd voor een gesprek. Wat drijft hem om in de 
jongerenraad actief te zijn? “Ik ben in januari 2017 in 
het bedrijf van mijn vader en ooms gestapt. Ik merk 
dat ik tijd overheb en heb aangegeven er iets naast 
te willen doen. Mijn vader stimuleert dit. Ik vond 
Royal FloraHolland altijd al een heel interessante 
organisatie. Als 18jarige ging ik met mijn vader mee 
naar de algemene ledenvergadering om te kijken wat 
daar gebeurde. Wat ik zag: veel oudere kwekers die 
hun stem lieten horen. Ik miste de jongere generatie, 
zeker als het gaat om besluitvorming over de 
toekomst van deze coöperatie.”

Laat je stem horen
Waarom is het zo belangrijk dat er een jongeren
raad is opgezet? Job: “Het is raar dat er voorheen 
geen ruimte was voor jonge ondernemers in de 
coöperatie. Het is juist belangrijk dat zij hun stem 
laten horen. Waar vinden jullie dat deze coöperatie 
naartoe moet? En wat moet Royal FloraHolland  
doen om jonge kwekers te ondersteunen?” 
Belangrijke vragen die aan de orde komen tijdens  
de gesprekken in de jongerenraad. Bianca vult aan: 
“Dat we nu vanuit Royal FloraHolland ondersteund 
worden hierin is heel erg fijn! Samen zijn we de 
toekomst van de coöperatie. Het is belangrijk dat 
wij de directie ondersteunen met onze visie op 

Jongeren krijgen 
een stem met de 
jongerenraad

“Ik mis de jongere generatie bij 
de algemene ledenvergadering”
Job van Egmond
kweker

bijvoorbeeld digitalisering. Hier kan zij weer op 
inspelen.”

Positieve uitwerking coöperatie 2020
De aanleiding voor Bianca om actief te worden 
in de jongerenraad waren de sessies van het 
programma Coöperatie 2020. Hierin is zij al anderhalf 
jaar actief als lid van het regieteam. Zij merkt dat 
dit een heel positieve uitwerking heeft vanwege 
het interactieve gehalte van de sessies. “Je gaat 
elkaar echt beter begrijpen. Je hoort verhalen en 
kunt je beter in anderen inleven en met anderen 
meedenken. FrieslandCampina heeft ook al jaren een 
goedlopende jongerenraad, dus waarom wij niet?” 
Toen zij gevraagd werd om de jongerenraad op te 
zetten, aarzelde ze geen moment. Samen met Joyce 
Lansbergen en Thijs Hermans, die ook actief zijn bij 
Coöperatie 2020, zit zij in het dagelijks bestuur. 

Geen betere plek om bloemen te verkopen
Hoe ziet Bianca de toekomst? “De coöperatie is heel 
belangrijk. Er is geen betere plek om bloemen te 
verkopen dan daar. Zo veel aanvoerders, zo’n breed 
assortiment en aan de andere kant zo’n grote groep 
afnemers die op één plek samenkomen. Die positie 
moeten wij met elkaar vasthouden.” ←

Perspectieven



“ Om economisch 
succesvol te zijn 
moet je samen 
problemen oplossen”
Theresia Theurl
hoofd van het departement  
voor coöperaties van de  
Universiteit van Münster
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De grondlegger van 
coöperatief denken: 
Raiffeisen

Er zijn twee basistheorieën om een samenleving 
van armoede te bevrijden. Beide stammen uit het 
Duitsland van de 19e eeuw. De eerste is van Karl 
Marx, die proletariërs aanspoort om de macht over 
te nemen zodat ze hun eigen economische positie 
kunnen verbeteren. De andere is van Friedrich 
Raiffeisen, burgemeester van een dorp dichtbij 
Keulen. Vanuit zijn christelijke geloof leerde hij 
arme mensen om zichzelf te helpen door samen te 
werken. Raiffeisens ideeën hadden een grote invloed 
op de landbouw en sierteeltindustrie. “Al in de 
middeleeuwen waren er voorlopers van coöperaties; 
denk aan de Hanze en gildes”, vertelt professor 
Theresia Theurl, hoofd van het departement voor 
coöperaties van de Universiteit van Münster.

Theresia legt uit hoe de ideologie van Raiffeisen 
samenwerking en coöperaties heeft beïnvloed, 
vroeger en nu. “Raiffeisen leefde in het midden van 
de 19e eeuw, toen veel Europeanen geplaagd werden 
door armoede. Hij was begaan met hun lot, maar 
vond niet dat de staat een oplossing moest bieden. 
Mensen moesten zelf een uitweg vinden. Hij was 
ervan overtuigd dat je samen kunt bereiken wat je 
nooit in je eentje zou kunnen. Al die kleine Duitse 
boeren waren zwak als individuen, maar sterk als 
collectief. Dus toen er een hongersnood uitbrak, wilde 
Raiffeisen geen brood aan de armen geven. Hij zette 
een coöperatie op zodat ze meel konden kopen en 
voor hun eigen brood zorgen. Hij gebruikte dit model 
ook om banken te stichten, waardoor arme boeren 
krediet konden krijgen en dus konden investeren.”.

Geen liefdadigheid
De Duitse professor legt uit dat Raiffeisen de juiste 
man was op het juiste moment, omdat hij inzicht had. 
Hij zei: “Ik kan mensen alleen helpen als ze hun eigen 
problemen leren oplossen. Een coöperatie is geen 
liefdadigheid, het is eigenbelang.” Door constant over 
zijn ideeën te schrijven en te spreken stond hij aan 
de basis van talloze coöperaties, zowel in Duitsland 
als daarbuiten. Sinds de tijd van Raiffeisen, die leefde 

van 1818 tot 1888, hebben zijn ideeën zich over heel de 
wereld verspreid.”

Gezamenlijk problemen oplossen
Theresia geeft aan dat veel kleine eigenaren een 
stem hebben in het model van Raiffeisen. “Dat 
systeem werkt als er geen sterke verschillen tussen de 
eigenaren zijn en de coöperatie niet te groot is. Maar 
ik ken voorbeelden van bijzonder goed functionerende 
coöperaties met meer dan 40.000 leden. Er is 
natuurlijk wel een goede organisatie nodig. En er 
moet winst zijn. Een succesvolle coöperatie moet de 
middelen hebben om zich verder te ontwikkelen.  
Als de leden betwijfelen of een coöperatie nog wel 
nuttig is, moeten ze de alternatieven gaan bekijken. 
Vaak lijken die alternatieven weinig aantrekkelijk. En 
dan gaan mensen weer met elkaar in gesprek, wat 
essentieel is voor iedere coöperatie. Om economisch 
succesvol te zijn, moet je je gezamenlijke problemen 
samen oplossen.” ←



Vertrouwen 

Marcel is blij met de toenemende 
aandacht voor ProductProof. 
“Transparantie in duurzaamheid is 
belangrijker dan ooit. Nieuw is dat 
kwekers nu ook aan hun klanten kunnen 
laten zien wat er aan werkzame stoffen 
op hun product is toegepast. Dit schept 
vertrouwen en geeft nieuwe inzichten.” 
Met Intratuin wordt sinds een paar 
maanden intensief samengewerkt. De 
tuincentrumketen omarmt ProductProof 
en is een ware ambassadeur. “Van 
leveranciers eist Intratuin dat ze ook 
met ProductProof werken. Het is de 
eerste klant in de sierteelt die dit ook 
uitdraagt”, aldus Marcel.
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Met ProductProof 
samen duurzaam  
de keten in 

Kruisbestuiving

Transparantie belangrijker dan ooit

Marcel Bongaards (rechts op de foto) is samen met Anne Jan 
Steenbeek (links op de foto) projectleider van de dienst  
MPSProductProof. Ze werken veel samen om deze duurzame  
dienst goed in de markt te zetten. Inmiddels zijn er 49 kwekers  
bij ProductProof aangesloten en dat aantal stijgt. Met de 
systematiek van ProductProof wordt transparanter welke 
werkzame stoffen in sierteeltproducten zitten. In dit project  
wordt nauw samengewerkt met Intratuin en met kwekers,  
en dat maakt het ook zo sterk. 



“Iedereen in de keten  
moet transparant werken” 

Potplantenkweker Piet Kuivenhoven uit 
Poeldijk (blauwe trui op de foto samen 
met Anne Jan) werkt sinds een paar 
maanden met MPSProductProof en 
levert veel aan Intratuin. “Dit project 
heeft ons een stuk bewuster gemaakt 
van wat we aan het doen zijn met chemie. 
ProductProof is een nieuwe methodiek 
om je product een betrouwbaar stempel 
te kunnen geven. Het gaat zover dat we 
onze jongeplantenleveranciers ook ertoe 
aanzetten om serieuzer naar chemie 
te kijken. Iedereen in de keten moet 
transparant worden, aangezien alles 
te traceren is. We zijn allemaal vol van 
duurzaam telen. ProductProof verplicht 
je ertoe om bewuster om te gaan met 
gewasbeschermingsmiddelen. Voor ons is 
het niet de vraag wat dit oplevert, maar of 
het voldoende is om onze positie te houden 
en te versterken in de markt. Intratuin is  
al heel lang een zeer prettige partner 
die weet dat we elkaar nodig hebben op 
de lange termijn. De tuincentrumketen 
heeft veel inspanningen verricht om 
ProductProof te laten worden wat het nu is.”
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“Groen moet altijd iets 
toevoegen”

Hans Reijngoud (man met blauwe blouse) 
werkt als hoofd inkoop groen bij Intratuin. 
Hij staat volledig achter de stelling 
dat duurzaamheid de toekomst heeft, 
en onlangs heeft hij alle leveranciers 
aangeschreven of ze met ProductProof 
aan de slag willen gaan. Hij denkt aan 
een meerjarenplan, zodat in 2020 alle 
producten geproduceerd worden met 
ProductProofgarantie. Hans: “Groen moet 
altijd iets toevoegen, niet iets afbreken. 
Transparantie is heel belangrijk, want dat 
eist de consument van ons. Het imago van 
groen zit enorm in de lift en dat willen we 
ook zo houden. Wij zijn heel blij met de 
samenwerking rond ProductProof met de 
veiling en MPS. Royal FloraHolland draagt 
echt uit dat duurzaamheid de toekomst 
heeft. Anne Jan is hierin de spreekbuis naar 
de kwekers.”



Op de vt wonen&design beurs 
in de RAI wordt één trend 
ongelofelijk zichtbaar: groene 
planten zijn hot. In vrijwel elke 
stand is groen of een groene 
plant te bewonderen. De 
consument wil in een groene 
omgeving wonen en de natuur 
binnenhalen.

Trends

Jungle Een andere trend is 
dat we ons huis vol zetten 
met allerlei kamerplanten 
door elkaar, zodat planten de 
groene jungle weerspiegelen. 
Dit in combinatie met veel 
retrokleuren zoals oranje, 
rood en bruin maakt dat we 
teruggaan naar de jaren 
zeventig.

Een jungle 
van groene 
planten in je 
huis blijft hip
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Tijm kweken in je keuken Opvallend 
op de vt wonen&design beurs 
is de keuken waarin kruiden en 
groenteplanten op een slimme 
manier zijn verwerkt. Tijm en kool 
kun je zo zelf kweken in je eigen 
keuken. En het ziet er ook nog eens 
heel hip uit. Stijlvol en met een 
groene uitstraling.
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Trends
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Industriële revolutie Een 
trend die je ook veel ziet,  
is de groeiende invloed  
van het industrieel ontwerp 
en het gebruik van 
natuurlijke materialen. Bij 
het Amsterdamse bedrijf 
Cartoni Design hebben 
ze deze trend in allerlei 
meubels verwerkt. Zo zie je 
een kartonnen lamp en een 
tafel waar deels karton in 
verwerkt is. Pikaplant, de 
plant in een glazen pot, is 
erg duurzaam: hij recyclet 
het water en hoeft dus niet 
begieterd te worden.



29GROWTRENDS

Buiten en binnen één 
geheel Carlein Kieboom, 
hoofdredacteur van vtwonen, 
ziet groen wonen als trend. 
“Niet alleen in de zin van 
duurzaam, maar ook letterlijk 
de natuur naar binnen halen. 
Er is steeds meer plaats voor 
de natuur in huis. Dat uit zich 
in planten en bloemdessins 
of botanische illustraties. In 
het verlengde daarvan krijgt 
ook de inrichting van de 
tuin meer aandacht. Buiten 
en binnen wordt meer één 
geheel.”

Planten zuiveren de lucht De luchtzuiverende planten 
van O’Green zorgen voor een gezonde leefomgeving. 
Deze planten zuiveren de lucht die je inademt, waardoor 
je prestaties verbeteren en gezondheidsklachten 
verminderen. Op de vt wonen&design beurs was O’Green 
met een mooie stand prominent aanwezig. De producten 
zijn verkrijgbaar in lifestylewinkels en conceptstores. 
Meer informatie: www.ogreen.eu.
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Uit de sierteeltsector

Weblog van twee 
jonge Westlandse 
ondernemers
Op onze website www.royalfloraholland.com  
staan twee weblogs van jonge Westlandse 
ondernemers die de toekomst beiden zonnig  
inzien. 

De ene is Joost Jansen (foto hierboven); hij runt 
samen met zijn tweelingbroer Freek een grote 
potplantenkwekerij in Kwintsheul. Hun vader geeft 
ze alle ruimte om te ondernemen. De twee hebben 
een voorliefde voor het bedenken van nieuwe 
concepten. Joost: “Wij telen jaarrond en pieken in 
bepaalde periodes dat groene planten ‘hot’ zijn. 
Bijvoorbeeld in januari als de kerstboom eruit gaat 
en de groene kamerplant de huizen weer in gaat.  
Er is genoeg te vertellen over ons bloeiende bedrijf.” 

Samen sterk
De tweede weblog is van Fedor van Veen van 
Together2Grow. In zijn weblog komt het ambitieuze 
karakter van deze alstroemeriakwekerij naar voren. 
Een derde vestiging wordt in 2018 in Kwintsheul 
geopend. Tien jaar geleden besloten Bernard 
Zuidgeest van BZ Alstroemeria en Fedor van Veen 
van Veen Alstroemeria samen te werken. Fedor: 
“Langzaam verschoof de grens van kweker naar 
ondernemer. We gingen samen omdat er nog veel te 
winnen valt op het gebied van sierteelt. Individueel 
waren wij te klein. Samen staan we sterk.” ←

Wat houdt ‘coöperatie’ in voor Let it Grow? Voor 
ons is dat samenwerken. Wij binden startende 
ondernemers die nieuwe consumenten bereiken aan 
onze sector. Zodat gevestigde sierteeltbedrijven 
samen met deze startups nieuwe markten kunnen 
betreden. Uiteraard met het gemeenschappelijke 
doel om meer consumenten te laten genieten van 
bloemen en planten. 

Kies daarin als ondernemer een afzetmarkt die  
past bij het product of concept dat je aanbiedt.  
De ene ondernemer voorziet in de behoefte van  

de consument die bij de Lidl shopt, de ander bedient 
klanten van een exclusieve bloemist in Hamburg. 
Welke afzetmarkt je ook kiest: door je te verdiepen 
in de behoeften van de markt, kun je kansen 
signaleren en nieuwe samenwerkingen aangaan.  
Met één resultaat: iedereen wordt er uiteindelijk 
beter van. 

Trots op elkaar
In de praktijk zien we dat partijen binnen de sector 
vaak tegen elkaar opboksen en marktaandeel bij 
elkaar wegkapen. Laten we juist trots zijn op elkaar. 
Trots zijn op wat we bereiken, en dat uitdragen en 
samen kansen pakken. Zo bereiken we consumenten 
die nog onvoldoende geïnfecteerd zijn met het 
bloemen en plantenvirus en vergroten we juist onze 
markt. In samenwerking. Cooperatie. ←

Coöperatie volgens 
Let it Grow
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Nieuwjaarsreceptie Royal FloraHolland
Studio’s Aalsmeer 
Meer informatie volgt op onze  
website www.royalfloraholland.com

Tuinbouw Ondernemersprijs
Met de Tuinbouw Ondernemersprijs  
worden al dertig jaar lang top 
ondernemers in de schijnwerpers  
gezet. Dit jaar zijn Royal Lemkes  
en OK Plant onder andere genomineerd  
voor deze prestigieuze prijs.
www.tuinbouwondernemersprijs.nl

Tulpendag Amsterdam
Op zaterdag 20 januari 2018 wordt  
op de Dam in Amsterdam de officiële  
aftrap van het tulpenseizoen gegeven.  
In een speciaal aangelegde pluktuin  
op de Dam kan iedereen gratis tulpen  
plukken. Met deze feestelijke actie  
barst het tulpenseizoen los – naar  
verwachting zullen wereldwijd meer  
dan 1,7 miljard Hollandse tulpen het  
voorjaarsgevoel in huis brengen.

IPM Essen
Dé internationale beurs  
voor de sierteeltwereld.
Essen, Duitsland
www.ipmessen.de

FloraDecora
Frankfurt am Main, Duitsland
www.floradecora.messefrankfurt.com/ 
frankfurt/en.html

Agenda Colofon

Colofon GROW
GROW, het relatie en achtergronden
blad van Royal FloraHolland voor 
klanten en kwekers, is ook te lezen  
op www.royalfloraholland.com. Heeft u 
ideeën voor ons blad, mail de redactie!

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

Email GROW@royalfloraholland.com

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

Fotocredits
Foto Agnes van Ardenne (p. 1617): 
gemeente Westland.
Foto bloemenmandala (p. 1819): 
Bloemenbureau Holland.
Foto conceptstore (p. 1819):  
Kaktus København.
Foto ‘Without Water’ (p. 1819):  
Isamu Sawa.
Foto Let it Grow (p. 30):  
tekst en foto’s van Let it Grow.

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

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

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

dinsdag 9 januari 2018 
vanaf 16 uur

woensdag 10 januari 2018

zaterdag 20 januari 2018

dinsdag 23 tot en met 
vrijdag 26 januari 2018

vrijdag 26 tot en met 
dinsdag 30 januari 2018



In 1911 besloten kwekers uit heel Nederland de  
handen ineen te slaan om hun producten zo goed 
mogelijk in de markt te zetten. Een coöperatie biedt 
kansen én bescherming in goede en slechte tijden. 
Royal FloraHolland is en blijft een solide coöperatie 
doordat zij voor en door leden werkt. Wij zijn  
succesvol als onze leden en klanten dat ook zijn. 
Teamwork maakt ons sterk.

Teamwork 
maakt ons sterk

De wereld om ons heen 
is constant in beweging 
en ook onze coöperatie


