
 

 
 
Q&A Floriway 

 

Wat houdt de vergunning voor de samenwerking van de ACM precies in? 
Na uitgebreid onderzoek naar de marksituatie en de positie van RFH in de sierteeltsector, heeft 
de ACM haar goedkeuring gegeven aan de samenwerking tussen Royal FloraHolland (RFH) en 
de vervoersbedrijven De Winter, Van Zaal en Wematrans. De bedrijven hebben hierdoor groen 
licht voor de oprichting van logistiek dienstverlener Floriway. De ACM heeft geconstateerd dat 
er voldoende vrijheid van keuze is voor de handel en logistieke dienstverlening in de 
sierteeltsector.  
 
Hoe ziet de dienstverlening van Floriway er straks uit? 
Floriway wordt een zelfstandig transportbedrijf dat logistieke diensten levert voor 
sierteeltproducten. Floriway gaat zich onderscheiden door gemak en service te bieden en  
wordt op termijn onder andere gekoppeld aan de digitale marktplaats Floriday. Met een druk op 
de knop kan straks, indien gewenst, eenvoudig en snel de logistieke afwikkeling en het 
transport worden geregeld. Dit wordt een volledig geïntegreerd proces. De bloemen en planten 
worden dan opgehaald en afgeleverd op de plek en in het tijdvak dat klanten wensen. Via track 
en trace kunnen klanten de bestelling volgen. 
 
Waarom heeft Royal FloraHolland gekozen voor een dergelijke vorm van samenwerken 
met vervoerders in de sector?  

• Met Floriway kan RFH een groter deel van de logistieke sierteeltketen optimaliseren. 
Door de vervoersstromen voor directe en voor klok stromen te bundelen, kunnen we het 
vervoer en logistieke activiteiten vanaf de tuin slimmer regelen waardoor tijd en 
kilometers worden bespaard. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de sector.  

• RFH wil als B2B (Business to Business) dienstverlener onze kwekers en hun kopers 
ondersteunen in hun bedrijfsvoering en hen verder helpen. Als coöperatie hebben wij de 
taak om optimale prijsvorming tegen minimale kosten voor onze kwekers te realiseren. 
Wanneer je als coöperatie het transport samen met een aantal transporteurs 
organiseert, ben je in staat dit slimmer uit te voeren en kun je de dienstverlening 
verbeteren 
 

Verandert op korte termijn iets voor kwekers en kopers? 
De komende tijd verandert er niets voor de klanten van de verschillende transportbedrijven. 
Vanaf heden start Floriway met de integratie van de verschillende bedrijven. Op termijn zullen 
de bedrijven onder de nieuwe naam Floriway gaan opereren. De bestaande afspraken tussen 
vervoerders en hun klanten blijven gelijk.  
 
Ben ik verplicht gebruik te maken van de diensten van Floriway? 
Kwekers, kopers en retailers hebben de vrije keuze om gebruik te maken van de 
transportdiensten van Floriway. Van enige verplichting is geen sprake, ook niet bij levering op 
een RFH-locatie of afvoer vanaf een RFH-locatie.  
 

Zijn de tarieven van Floriway marktconform? 
Floriway gaat werken in lijn met de marktprijs. Kortom, de markt bepaalt de prijs. Dit betekent 
dat Floriway zijn eigen tarieven bepaalt in lijn met de concurrentie. 
 
Kunnen andere vervoerders aansluiten bij Floriway?  
We gaan graag met andere vervoerders in de sierteeltsector in gesprek over mogelijkheden 
voor toekomstige samenwerking. Met diverse partijen vinden al dergelijke gesprekken plaats. 
Mochten er relevante ontwikkelingen zijn dan informeren we de markt daarover. 
 
 



 

 
 
 
 
Draagt Floriway bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen?  
Met Floriway wordt het algemeen belang van duurzaamheid gediend door het aantal 
transportbewegingen te verlagen. Er zullen minder vrachtwagens rijden wat zorgt voor minder 
CO2-uitstoot. Daarnaast zal Floriway op zoek gaan naar duurzamere opties voor transport. 

 
Welke stromen gaat Floriway ondersteunen met haar activiteiten?  
Floriway zal de gehele sierteeltketen ondersteunen met transportdiensten. Naast stromen via 
RFH/Floriday (klok en direct), blijven aangesloten vervoersbedrijven hun huidige 
klantenbestand bedienen. Daaronder vallen ook directe stromen tussen o.a. kwekers, kopers, 
retailers en stekbedrijven.  
 
Wat is het dekkingsgebied van Floriway? 
De dekking van de vervoerders omvat Nederland, België en het Duitse Ruhr-gebied.   
 
Wanneer kan ik gebruikmaken van de diensten van Floriway? 
Iedereen kan nu al gebruik maken van de diensten van De Winter Logistics, Van Zaal Transport 
en Wematrans. De klanten van de drie bedrijven zijn na de start van de samenwerking feitelijk 
ook klant bij Floriway.  
 
Wie gaat Floriway aansturen?  
De directeuren van de betrokken transportbedrijven vormen samen met Toon Vos (algemeen 
directeur) en Jan-Weert Lont (financieel directeur) het managementteam van Floriway. Zo 
behouden we de juiste kennis en contacten om samen succesvol te zijn. 
 
Wat gaat er de komende periode gebeuren?  
Nu Floriway is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), kunnen we starten 
met het vormgeven van het bedrijf. Er is daarvoor een integratieteam aangesteld, onder meer 
bestaande uit directeuren van de betrokken vervoersbedrijven.  
 


