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Een hoera voor alle 
 inspirerende tuinbouwvrouwen!

Inspiratie brengt je verder. Daarom is Holland Contracting 

blij dat de tuinbouw zo veel inspirerende vrouwen kent. 

Zij worden dit jaar in het zonnetje gezet tijdens Ranking 

the Grower. Een prima initiatief. Want juist mensen maken 

het verschil binnen een bedrijf. Daarom zijn we al vijf jaar 

trotse partner van Ranking the Grower. Een hoera voor 

alle inspirerende tuinbouwvrouwen is dus ook een hoera 

voor de hele tuinbouw!
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Jacco Strating
Hoofdredacteur KAS Magazine

jacco@tuinbouwcommunicatie.nl

Het komt
wel goed… 
Persoonlijk heb ik heel wat inspirerende vrouwen 

om mij heen. Mijn echtgenote en dochter behoren 

daar zonder twijfel toe, maar ook mijn zussen, 

schoonmoeder en schoonzussen hebben stuk voor 

stuk een positieve invloed op mijn functioneren. 

En dat geldt ook voor mijn vrouwelijke collega’s bij 

KAS. Maar als ik zelf een ranking zou moeten maken, 

wordt die lijst met kop en schouders aangevoerd 

door mijn moeder. 

Al vele jaren wordt mijn moeder door zware reuma 

ernstig beperkt in haar doen en laten. Vanaf jonge 

leeftijd wordt zij dag in dag uit gekweld door pijn. 

Ze ging ziekenhuizen in en uit, onderging talloze 

operaties en was periodes lang aan huis en zelfs bed 

gekluisterd. En toch ken ik niemand die zoveel kracht 

toont, zoveel karakter heeft en zo optimistisch is als 

zij. Alles ondergaat zij met een lach en de stellige 

gedachte ‘dat het wel weer goed komt’. 

Haar instelling en levenswijze hebben mij van kinds 

af aan enorm geïnspireerd om de dingen in het leven 

anders te zien, anders te benaderen en anders op 

te pakken. ‘Het komt wel goed’ is ook mijn motto 

geworden en telkens als ik het denk of uitspreek, 

moet ik toch even aan mijn moeder denken. En dat 

sterkt mij. 

Dát is wat ‘inspirerend zijn’ voor mij inhoudt. Iemand 

anders de kracht, het geloof en het enthousiasme 

geven om boven zichzelf uit te stijgen. Mijn moeder 

doet dat bij mij. De vrouwen in deze speciale Ranking 

the Grower-editie van KAS doen dat hopelijk ook 

voor u. 
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Van alles wat

Aantal vrouwen in de top 
stagneert
Het aantal vrouwen in ‘de top’ van het bedrijfsleven 

stagneert, zo werd begin dit jaar duidelijk. Wereldwijd 

bekleden vrouwen in 2014 minder dan een kwart van 

de senior managementrollen in de mid-market van het 

bedrijfsleven, in Nederland gaat het om een op de tien. 

Dit blijkt uit cijfers van het onderzoek ‘Women in Business: 

from classroom to boardroom’ dat jaarlijks wordt gedaan 

door accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. 

Met de 10 procent neemt Nederland - na Japan - in 2014 

opnieuw een van de laagste posities wereldwijd in als het 

gaat om het aantal managementrollen van vrouwen in 

het bedrijfsleven. Het afgelopen jaar nam het draagvlak 

voor het vrouwenquotum in het bedrijfsleven wel 

toe. In Nederland is ongeveer de helft van de leiders 

voorstander van een vrouwenquotum (47%). Opvallend 

genoeg hebben de meeste Nederlandse bedrijven 

(90%) geen concrete plannen voor 2014 om het aantal 

vrouwen in de top van hun organisatie te bevorderen. 

De onderzoekers brachten ook in kaart wat in Nederland 

‘de meest kansrijke route’ naar de top is voor vrouwen. 

Hieruit blijkt dat de rol van ‘Human Resources Director’ 

het meeste perspectief biedt: 18% van de vrouwelijke, 

senior managers is werkzaam als HR Director.
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Man vs Vrouw
Smaken verschillen. En zeker die tussen mannen en 

vrouwen wat betreft voorkeur voor eten. De website 

Gezondheidsplein.nl zette de verschillen op een rijtje. 

Duidelijk is dat vrouwen meer van zoetigheid houden 

en mannen meer van hartig eten. Gelukkig genieten 

mannen en vrouwen beiden evenveel van voeding als 

pizza’s, brood, zalm, pasta, rijst en natuurlijk…..patat!

Favoriete eten van vrouwen:

Snoep

Fruit

Yoghurt

Salades

Kip

Kaas

IJs

Het favoriete eten van mannen:

Biefstuk

Pinda’s

Aardappels

Eieren

Gehaktballen

Chips

Groente

Uitspraken over en/of door 
vrouwen…
‘Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen 

buitenspel staan’

‘Er zijn weinig vrouwen in managementfuncties als gevolg 

van ‘miss-management’ van mannen’

‘Wilt u de man spreken die hier de leiding heeft, of de 

vrouw die hier van alles op de hoogte is?’

‘Achter elke succesvolle man staat een verbaasde vrouw’

‘Lach nooit om de keuze van een vrouw, jij bent er 

namelijk één van’

‘Een geëmancipeerde huisvrouw noemt zichzelf een dirt 

and food manager’’’

‘Aan mannen wordt geleerd zich te verontschuldigen als 

ze zwak zijn, aan vrouwen als ze sterk zijn’

‘Om goed te onthouden: mannen zijn de kinderen van 

vrouwen’

‘Een psychiater is een man die je een boel dure vragen 

stelt die je vrouw je gratis vraagt’

‘Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets’
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Voor Ranking the Grower 2014 gingen de 

organisatie en de jury op zoek naar de vaak 

verborgen briljantjes binnen de tuinbouw; vrouwen 

die werken op of voor een teeltbedrijf in Nederland 

en die vaak ontzettend goed en inspirerend werk 

verzetten, maar daarmee amper in de spotlights 

komen. Een oproep in het voorjaar door KAS 

TuinbouwCommunicatie leverde een lijst op van 

ongeveer 85 kandidaten in vier categorieën: 

Wie zijn de meest 
inspirerende 
tuinbouwvrouwen?

Tekst  Ellis Langen

Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? Dat is dit jaar dé vraag bij de jaarlijkse verkiezing Ranking 

the Grower, een initiatief van KAS TuinbouwCommunicatie. Deze editie van Ranking the Grower maakte 

de tongen in de tuinbouwsector behoorlijk los en leefde als nooit tevoren. Aan de vakjury dus de lastige en 

verantwoordelijke taak om zich te buigen over deze topvrouwen. Maar ze zijn eruit gekomen…
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De jury ging 
op zoek naar 
de verborgen 
briljantjes in 
de tuinbouw

vrouw. Achter de nummers 1 volgen de toppers 

die op nummer 2, 3, 4 en 5 zijn geëindigd. De 

verhalen zijn opgesteld aan de hand van de 

vragenlijsten die de dames hebben ingevuld. Bij 

het beantwoorden van de vragenlijst werden de 

kandidaten ondervraagd over belangrijke zaken die 

de jury vooraf samen vaststelde. Zo had de jury een 

goed houvast aan het feit dat ze een beoordeling 

moest geven aan het lastige begrip ‘inspirerende 

tuinbouwvrouw’. Middels de vragenlijst werd 

de kandidaat bijvoorbeeld gevraagd bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken te noemen die maken 

dat zij succes heeft. Verder bestond de vragenlijst 

uit verschillende open en diepgaande vragen. 

Hiermee kreeg de jury een concreet en praktisch 

beeld van de inspirerende projecten en initiatieven 

die de kandidaten hebben gedaan en wat ze 

daarmee hebben bereikt. De antwoorden op de 

open vraag ‘wie is uw inspiratiebron en waarom?’ 

was soms nog een eyeopener voor de jury. In 

veel verhalen worden deze inspiratiebronnen ook 

met naam en toenaam 

genoemd. Natuurlijk 

wil de organisatie en 

de jury de inspirerende 

tuinbouwvrouwen die 

de uiteindelijke ranking 

niet hebben gehaald, niet 

onvermeld laten. In een 

overzicht worden deze 

dames eervol vermeld en 

in beeld gebracht. 

Overall winnaar
In het najaar volgt ook 

nog een overall winnaar 

van de verkiezing Ranking the Grower 2014. Wie 

is de meest inspirerende tuinbouwvrouw van 

allemaal? Vanaf het Ranking the Grower Event op 

10 juli mag het publiek gaan uitmaken wie van de 

42 kandidaten zich de overall winnaar mag noemen. 

De stemmen kunnen worden uitgebracht via de 

website www.rankingthegrower.nl. Dus breng snel 

uw stem uit…

Groenten, Bloemen, Potplanten en Aardbeien. 

Zo’n 60 van de aangemelde kandidaten vond 

het een eer door iemand te zijn aangemeld en 

gaf zichzelf het voordeel van de twijfel door in 

het avontuur te stappen. Uiteindelijk deden 11 

tuinbouwvrouwen mee in de categorie Groenten, 

4 in de categorie Aardbei, 10 in de categorie 

Bloemen en 17 in de categorie Potplanten. Deze 

dames vulden allemaal een uitgebreide vragenlijst 

in, opgesteld door een zorgvuldig samengestelde 

jury bestaande uit: Jente de Vries, initiatiefneemster 

van Kromkommer, Margôt Hart-Beekman, manager 

bestuurszaken bij telersvereniging Harvest House, 

Thijs Jasperse, directeur en mede-eigenaar van 

Florpartners, Marianne de Winter, directeur 

van De Winter Logistics en Hans van Renssen, 

uitgever bij KAS TuinbouwCommunicatie. Ook 

een vertegenwoordiging van de redactie en Erik 

Titulaer, directeur van Flint Creative oordeelden 

mee. Verderop in dit blad maakt u kennis met 

een aantal juryleden, middels een korte biografie. 

Daarin vertellen zij ook 

waar zij vooral op hebben 

gelet in hun beoordeling. 

De organisator van de 

verkiezing spitte alle 

ingevulde vragenlijsten 

van de kandidaten 

uitvoerig door en maakte 

een eerste schifting voor 

de jury. Vervolgens werd 

er in een jurybijeenkomst 

‘uitgevochten’ wat de 

uitslag moest worden 

in de vier verschillende 

categorieën. Voor 

Bloemen, Potplanten en Groenten rolde er een top 

vijf uit. In de categorie Aardbei is ervoor gekozen 

om enkel een winnaar te benoemen, omdat daar 

uiteindelijk slechts vier kandidaten deelnamen.

In deze editie…
In deze speciale bewaareditie van KAS Magazine 

vindt u overzichtelijk en per categorie de 

uiteindelijke rankings terug. Per categorie leest 

u eerst in een kort intro welke dames een plek 

in de top vijf hebben veroverd. Zij staan daarbij 

afgebeeld in hun werksituatie. Dan volgt de 

ontknoping. De winnaar van een betreffende 

categorie wordt groots in de spotlights gezet. Niet 

alleen met een stijlvolle glamourfoto, maar ook 

met een uitgebreid verhaal over deze inspirerende 

Ranking the Grower is een initiatief van  

KAS TuinbouwCommunicatie, uitgever van 

KAS Magazine, KAS Techniek, GroenteNet en 

SierteeltNet. De hoofdsponsor is Holland Contracting 

uit De Lier. Daarnaast werd de verkiezing mede 

mogelijk gemaakt door Agro Energy, GreenTech en 

Flint Creative.
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Thijs Jasperse begon als ondernemer en werd daarna bedrijfsleider 

van het Proefstation voor Tuinbouw onder glas in Naaldwijk. Bij 

de groente- en fruitveiling in Barendrecht begon hij aansluitend 

als voorlichter, werd hij vervolgens algemeen bedrijfsleider en 

daarna marketingmanager. Bij de voorloper van The Greenery 

gaf hij leiding aan diverse marketingprojecten en bij Beekenkamp 

Kweekgroep B.V. was hij statutair directeur. Als jurylid van Ranking 

the Grower heeft hij dus een brede kijk op de tuinbouw.

Waar heb je specifiek op gelet bij de jurering? 
“Ik heb vooral gekeken of de prestaties die de kandidaten 

beschreven ook echt aan hen zijn toe te schrijven. Er zijn tegen-

woordig nogal wat competities en ik neem waar dat er her en der 

nogal wat awards worden gewonnen doordat er vooral een goede 

pr-machine achter zit, in plaats dat het echt door de inhoud komt. 

De kandidaten van Ranking the Grower zijn denk ik een behoorlijke 

afspiegeling van wat we vanuit onze sector mogen verwachten. 

Moderne zelfbewuste vrouwen die door hard werken veel hebben 

bereikt.”

Wie is jouw inspiratiebron binnen of buiten de tuinbouw? 
“Ik heb niet zozeer personen als inspiratiebron, alhoewel ik iemand 

als Kees Veerman wel erg bewonder om z’n denk kracht en charisma. 

Mijn inspiratie komt al heel lang uit het gevoel om samen met de 

tuinbouw ondernemer de sector naar een professioneler en hoger 

niveau te brengen. Uitvinden en uitvoeren hoe we dit toekomst-

vast samen met de ondernemers kunnen organiseren, is mijn 

inspiratiebron.”

Wij stellen aan u voor

Jurylid
Thijs Jasperse
Directeur adviesbureau Florpartners 

Thijs Jasperse (59) is directeur en partner bij Florpartners 

B.V., een adviesbureau in de tuinbouwsector. Hij richt zich 

voornamelijk op het projectleiderschap van grootschalige 

en complexe projecten bij toonaangevende bedrijven in 

de tuinbouwsector. Een van die projecten is de P8, dat de 

gezamenlijke belangen van de Nederlandse paprikatelers 

vertegenwoordigt. 

Over Florpartners

Florpartners is een ondernemend en 

resultaat gericht adviesbureau in de 

tuinbouw sector. Met een brede kennis 

van samen werking, strategie, marketing, 

organisatieontwikkeling en concept-

ontwikkeling gecombineerd met een rijke 

ervaring in de sector, richt het bureau zich 

op het verder brengen van ondernemers, 

bedrijven en organisaties. Met de focus 

op resultaat voor de opdrachtgever, staat 

Florpartners voor een gestructureerde no-

nonsense aanpak. Florpartners biedt sinds 

enige tijd de mogelijkheid tot branding- en 

conceptontwikkeling. Bekende opdracht-

gevers zijn P8, Addenda, Decorum en 

Coöperatie DOOR. 



Eindelijk voldoende 
lucht onderin de mat

Exact Air wordt een nieuwe standaard bij de teelt op steenwol. Dankzij 
Gradient Technologie verloopt de toename van de densiteit van de steenwol 
‘vloeiend’ van onder naar boven. En daarmee zijn de verticale verschillen in 
Watergehalte, EC, pH en O2 nog nooit zo klein geweest. Beworteling: super. 
Nieuw? Ja zeker, maar we bewijzen inmiddels voor het tweede opeen volgende 
seizoen dat deze mat de verwachtingen meer dan waar maakt. Dit jaar al op 
meer dan 200 hectare.

Zeusstraat 2, 5048 CA  Tilburg 
 t  + 31 (0)13 578 00 57 - e  info@cultilene.nl - i  www.cultilene.com
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BonarAgro 
introduceert

Met de introductie van het nieuwe verduisterings- 

doek Eclipse komt BonarAgro met een product 

met unieke eigenschappen.

Eclipse is vlamvertragend (NTA 8825-klasse 1), 

verduistert op een tot nu toe ongekende manier, 

bespaart energie en is daadwerkelijk duurzaam. 

Het Eclipse verduisteringsdoek is ons antwoord 

op de vraag naar de hoogste kwaliteit.

Bonar
Industriestraat 39 / 9240 Zele / Belgium
T +32 52 457 401 / F +32 52 445 604
agro@bonar.com / www.bonar.com

Vlamvertragend 
verduisteringsdoek

Advertentie_Eclipse_230x300mm.pdf   1   30-06-14   10:29
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Categorie

Potplanten

In de categorie Potplanten gingen in totaal

17 tuinbouw  vrouwen met elkaar de strijd aan.

De 5 kandidaten die zich op positieve wijze wisten te 

onderscheiden en dus in de top 5 eindigden, zijn in 

alfabetische volgorde: Karin van der Eijk (VDE Plant), 

Corine Fleuren (Minitree), Mariëlle ter Laak (Ter Laak 

Orchids), Elsbeth Prins (PP Orchideeën) en Agnes 

Scheffers (Kwekerij De Plaats). 

Sla snel de pagina om voor de uiteindelijke ranking 

van 1 tot en met 5…
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Karin van der Eijk
directeur VDE Plant
Karin van der Eijk van VDE Plant is dé teeltvrouw op de potplantenkwekerij van 8 hectare in 

Woubrugge. Met 30 verschillende, hoofdzakelijk groene tropische kamerplanten, is dat een complexe 

teeltuitdaging omdat de planten eigenlijk ieder wat anders willen. Karin heeft een ‘onuitputtelijke 

drang’ om te presteren. Ze gaat uitdagingen met vol enthousiasme aan. Wat deze vrouw vooral siert, 

is dat ze enorm open staat voor suggesties en vernieuwingen die anderen aandragen.

#1
Categorie

Potplanten
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Karin van der Eijk heeft veel inspiratiebronnen in haar leven. Ze noemt Rob Baan van Koppert Cress,  

Eric Moor van Sion Orchids, Leon Dukker van Porta Nova en Rick Grootscholten van Grootscholten Beheer.

Karin was koud 18 jaar toen ze het bedrijf overnam van haar 

vader en oom. Eerst stortte ze zich volledig op verbetering van 

de teelt want dat was een ondergeschoven kindje. De productie 

verhogen kwam later wel. Binnen het team heeft iedereen een 

focus. Karins compagnon doet de organisatie en de financiën, 

haar broer vooral de verkoop. De teelt, energiezaken, het klimaat 

en de gewasbescherming is Karins ding. Ze lost technische 

storingen zoveel mogelijk zelf op. Karin: “Het geeft een kick als 

je een complexe storing hebt en je komt er zelf uit.” Inmiddels 

helpt een collega haar met de teelt en streven ze samen doelen 

na. Zo pakken ze de gewasbescherming actief op; ze willen er 

klaar voor zijn als er een middel wegvalt en kijken naar biologische 

oplossingen. “Een hele uitdaging, maar bij een aantal soorten 

lijkt het vruchten af te werpen.” Het chemisch middelenverbruik is 

gehalveerd, daardoor wordt het product duurzamer. Karin staat 

erg open voor andermans ideeën. Dat zit in haar. Ze weet dat 

door samen naar zaken te kijken, zaken bereikt worden en op een 

hoger plan getild kunnen worden. “Door tijd voor mensen vrij te 

maken, en iets te doen met de dingen die anderen aandragen, 

ontstaat er ook draagvlak. Mensen komen dan ook nog eens terug 

om over zaken te sparren.” Doordat het bedrijf groot is, vindt 

Karin het soms lastig om snel te schakelen. “Maar de uitdaging 

is om de lijnen korter te maken en de kwaliteit en ambitie die 

een medewerker heeft tot uiting te laten komen en die persoon 

daardoor te laten groeien.” Karin noemt een aantal zaken die 

voor haar vernieuwend en inspirerend waren. Zo heeft ze vanuit 

een testplant dat een sterk soort leek maar geen mooie opbouw 

RAppoRt KARin*

Is ambitieus: 4,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 3,5

Is authentiek: 4,5

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 3,5

Is inspiratiebron: 4,5

Is succesvol: 4,5

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,5

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Karin 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking 

the Grower gevraagd per onderdeel 

een cijfer te geven tussen 1 en 5, 

waarbij 1 niet goed is en 5 zeer goed. 

Naast het rapport van de referenten 

dicht Karin zichzelf de volgende 

persoonlijkheidskenmerken toe die 

maken dat ze succes heeft; discipline, 

doorzettingsvermogen, gedreven, 

energiek en vasthoudend.



www.vitroplus.nl

Vitro Plus
feliciteert de nummer 1
karin Van der eijk 
categorie PotPlanten!

‘Wij zijn trots dat onze varens 
bijdragen aan het complete 
assortiment van VDE Plant!’

Karin van der Eijk is een zeer gedreven onder
nemer die door haar teelt technische kennis 
en ervaring zeer belangrijk is voor VDE als een 
van de grotere aanbieders van groene kamer
planten. Karin heeft een enorme drive om alles 
te willen weten op gebied van teelt, energie 
en nieuwe producten. Veel respect voor deze 
ondernemende moeder in de huidige “moeilijke”  
markt van groene kamerplanten.
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Javo feliciteert alle genomineerde tuinbouwvrouwen  
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van VDE Plant,  
meest inspirerende  

tuinbouwvrouw  
categorie potplanten
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ondernemend. Wanneer Karin wordt gevraagd 

naar mensen die haar inspireren, volgt een heel 

lijstje; collega-kwekers, de zogenoemde ‘Horticlub’, 

medewerkers en een teler in Afrika die tevens 

haar toeleverancier is. Over die laatste zegt ze: 

“Een man met nog écht groene vingers. Ik vind 

het fantastisch om met hem door de gewassen 

te lopen en open naar elkaar te zijn over wat wij 

of hij anders of beter 

zouden kunnen doen. 

Dat vind ik zo mooi; 

samen de teelt blijven 

vernieuwen en verbeteren 

zonder dat je je direct 

aangevallen voelt. Zo 

kom je daadwerkelijk 

verder.” Ondanks dat 

de tuinbouw in een 

moeilijke tijd zit, houdt 

Karin haar enthousiasme 

en levenslust hoog. “We 

moeten positief blijven en 

er 200% tegenaan gaan, 

willen we overleven. Het is belangrijk dat vast te 

houden en over te dragen op de mensen om je 

heen en binnen het bedrijf. Maar het tij gaat een 

keer kenteren, daar ben ik van overtuigd.”

had, een mindere bladkleur en veel uitval had, 

net zo lang samen met een stekleverancier naar 

verbeteringen gezocht, totdat de plant goed was. 

“Dit is inmiddels een van onze grootste teelten en 

we hebben het alleenrecht op dit soort.” Verder 

zag ze tijdens haar reizen naar Costa Rica, Hawaï 

en Amerika soms hele mooie bloeiende planten 

in het wild, zoals de heliconia’s. “Die teelt wilde 

ik binnen ons bedrijf!” 

Met jaren van veel vallen 

en opstaan omdat er 

geen teelt gegevens over 

bekend waren, heeft VDE 

Plant er uiteindelijk een 

mooie, geschikte plant 

van kunnen maken. “Maar 

sinds een jaar telen we 

deze plant niet meer. 

De opbrengst prijzen 

waren goed, maar de 

beschikbaarheid van het 

uitgangs materiaal was 

te ongelijk matig. En er 

was een teelt risico waardoor we er toch mee zijn 

gestopt. Heel jammer, zeker als je een passie voor 

tropische planten hebt, en in het bijzonder voor 

dit soort.” De eerstvolgende inspirerende stap die 

Karin gaat zetten, is dat zij groene kamerplanten 

weer hip gaat maken. “Let maar op”, zegt ze 
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Met de minitrees breidde vruchtbomenkwekerij Fleuren haar 

klanten bestand uit met consumenten. In 2010 kwam ze met de 

‘Minitree’, kleine fruit boompjes (appels, fruithagen, peren en 

kersen) voor de particuliere tuin. Via een website kunnen ze besteld 

worden in een mooie cadeau verpakking. Corine: “Het is een 

cadeau met veel symbolische waarde. De bomen kunnen voor veel 

toepassingen gebruikt worden. Van geboorte- tot herinnerings-

boom.” Het initiatief is uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf. 

Naast Nederland, België en Duitsland is Corine nu ook bezig met 

Engeland en Amerika. In 2014 kwam Fleuren met de ‘Miniapolis’, 

een klein zoet appeltje speciaal voor kinderen. Met de innovaties 

wil Corine een manier vinden om de appel consumptie te vergroten. 

De denkwijze is dat een consument het liefst een appeltje uit eigen 

tuin plukt en eet. “En wanneer die op zijn, is iemand eerder geneigd 

om appels te kopen.” Een andere missie is om kinderen, maar ook 

volwassenen kennis te laten maken met het groeiproces van een 

boompje. Minitree is een vernieuwend en een inspirerend voorbeeld 

voor anderen in de sector. Corine: “Ook in andere BtoB-bedrijven 

vragen ze hoe wij dit hebben gedaan. Ze zijn een nieuwe manier 

om fruitbomen onder de aandacht te brengen en waardoor ook 

fruittelers nu anders (kunnen) kijken naar hun eigen business.” 

Binnenkort komt Fleuren met nog een innovatie: Minimest; mest 

gemaakt door insecten. Corine wordt geregeld gevraagd om een 

lezing te geven omdat ze mensen raakt met haar verhaal. Ook staat 

ze in het boek ‘Anders denken, kost niks’ waarin bevlogen individuen 

uit de regio Peel & Maas aan het woord komen. Volgens de makers 

van het boek zijn dit individuen die de wereld veranderen, in het 

groot of in het klein. Corine geniet van het ondernemen. Tegen-

slagen zorgen er niet voor dat haar brede glimlach verdwijnt. 

Categorie

Potplanten
Corine Fleuren
eigenaar MiniTree.nl

Hoe kan de consumptie van appels worden vergroot? 

Die vraag beantwoordde vruchtbomenkwekerij Fleuren 

in het Limburgse Baarlo met de introductie van twee 

inspirerende producten; de ‘minitree’ en de ‘Miniapolis’. 

Corine Fleuren heeft Minitree mee opgericht en zet zich 

hard in om hier een succes van te maken. Ze is niet bang 

voor vernieuwingen en verlegt haar grenzen telkens weer. #2
RAppoRt CoRine*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 3,5

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 4,5

Is betrokken bij mensen: 4,5

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Corine kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd per 

onderdeel een cijfer te geven tussen 

1 en 5, waarbij 1 niet goed is en 5 

zeer goed. Naast het rapport van de 

referenten dicht Corine zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe die maken dat ze succes heeft; 

doorzettingsvermogen, doener, eerlijk 

en “er 120% voor gaan”.
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Mariëlle denkt en luistert naar de wensen van de klant. Zo werd 

in de winkel het idee geboren voor een laagblijvende groot-

bloemige orchidee; de Meander. Bij deze orchidee worden de 

takken in een vroeg stadium laag geleid door middel van stokken. 

Hierdoor is de plant geschikt voor bijvoorbeeld een tafel decoratie. 

“Consumenten in de winkel zijn er dol op. Bekende Nederlanders, 

zoals Lee Towers en Marijke Helwegen, hebben deze decoratieve 

variant ook al ontdekt. Maar ook de export is zeer positief over dit 

product”, vertelt Mariëlle. Het concept werd tijdens de Seasonal 

Trade Fair dit jaar geïntroduceerd voor de export. Daartoe werden 

een tray en een hoes ontwikkeld. Mariëlle maakt arrangementen 

voor in de winkel, voor de consument, bedrijven, horeca en 

verhuurt arrangementen met de orchidee voor feesten. Ze geeft 

elke klant inspiratie mee naar huis; in een flyer staan ideetjes voor 

decoratie met de orchidee. Uit de reacties van klanten merkt ze 

dat ze mensen inspireert. De markt, bijvoorbeeld exporteurs, zien 

dat ook. Zij nemen hun eind klant soms mee naar haar winkel om te 

laten zien wat voor creaties er mogelijk zijn. Ze geeft graag rond-

leidingen in het bedrijf om mensen zo een positieve kijk te geven 

over de moderne en duurzame glas tuinbouw. “Er gaat veel tijd, 

energie, en arbeid in een product zitten voordat dit ter verkoop 

wordt aangeboden.” Ook is Mariëlle een erg betrokken persoon. 

Met de Lady’s Night die Ter Laak dit jaar voor de tweede keer 

organiseerde, gooit Mariëlle hoge ogen. Vorig jaar kwamen er  

500 dames, dit jaar 1200. Op deze avond worden de dames verrast 

en verwend door winkeliers en specialisten uit de regio. Mariëlle 

noemt arrangeur Joke Maat en Sandra Könings van FloraHolland 

als inspirerende mensen. Ze doet ook veel ideeën op op beurzen 

en websites als www.welke.nl en www.geeninspiratie.nl. 

Categorie

Potplanten
Mariëlle Ter Laak
styliste bij Ter Laak Orchids

Mariëlle ter Laak kan niet stilzitten. Als ze iets in haar 

hoofd heeft, gaat ze door tot het eindresultaat is zoals 

ze eerder had bedacht. Mariëlle houdt zich bij Ter Laak 

Orchids in Wateringen onder andere bezig met de 

winkel. Daar laat ze consumenten graag laat zien wat de 

mogelijkheden zijn van de populairste kamerplant van dit 

moment.#3
RAppoRt MARiËlle*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,5

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 4,5

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 5,0

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Mariëlle 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking the 

Grower gevraagd per onderdeel een 

cijfer te geven tussen 1 en 5, waarbij 1 

niet goed is en 5 zeer goed. Naast het 

rapport van de referenten dicht Mariëlle 

zichzelf de volgende persoonlijkheids-

kenmerken toe die maken dat ze succes 

heeft; creatief, 20 jaar ervaring in de 

bloemisten branche en de passie en het 

enthousiasme dat ze kan overbrengen 

naar personeel en klanten.
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Elsbeth zag mogelijkheden voor de teelt van de Paphiopedilum (het 

venus schoentje). Ze zette een eigen bedrijf op met haar man. Ze heeft 

een duidelijke visie. “Door je eigen weg te kiezen en niet zomaar 

de gemakkelijkste weg te kiezen, creëer je mogelijkheden voor je 

eigen product”, zegt ze. Ze timmert flink aan de weg. Afgelopen 

seizoen introduceerde ze een nieuwe uitstraling en merknaam ‘Chi-

Chi’. De consumenten website www.chichi-orchid.nl was een van de 

middelen daartoe. Het werkt. “Een hogere omloopsnelheid binnen 

het schap, een stijging van de verkoop en klanten vragen specifiek 

naar de Chi-Chi verpakking.” Het afgelopen jaar heeft ze ook een 

nieuw soort Paphiopedilum met de merknaam Maudiae Femma op 

de markt gebracht. En dan was er nog iets revolutionairs. Elsbeth 

weet de plant op een unieke manier te vermeerderen. “Tot voor kort 

was vermeerderen alleen mogelijk via zaad of scheuren. Wij hebben 

een andere vermeerderingsmethode gevonden.” Het resultaat is 

dat het bedrijf nu zicht heeft op nieuwe soorten die ze op de markt 

wil gaan brengen. “Het voordeel is dat we met deze vermeerdering 

een uniformer gewas hebben met een betere kwaliteit. De teelt valt 

hierdoor in de toekomst beter te plannen.” De nieuwe manier van 

vermeerderen, kan er toe leiden dat PP Orchideeën ook planten aan 

kwekers gaat verkopen. Ondanks dat dit bedrijf de Paphiopedilum 

al vele jaren teelt, heeft het product nog niet al zijn geheimen prijs 

gegeven. Elsbeth gaat daar graag naar op zoek. Zo is ze onlangs 

gestart met onderzoek naar bloeitijdverschuiving. Elsbeth steekt 

via bestuursfuncties veel energie in promotie van orchideeën en 

exclusieve orchideeën. Ze is van mening dat je gezamenlijk meer 

kunt bereiken dan als individuele teler.” Door anderen wordt Elsbeth 

gezien als erg vriendelijk in de omgang. Ook op de werkvloer werkt 

ze hard mee en overlegt ze graag met anderen binnen het bedrijf. 

Categorie

Potplanten
Elsbeth Prins
DGA en kweker PP Orchideeën

Een unieke vrouw met een uniek product, zo kun je Elsbeth 

Prins van PP Orchideeën, de grootste Paphiopedilum-

kweker,in Naaldwijk kort omschrijven. Ze is de ‘kwaliteits-

bewaker’ van de orchideeën sector en zet zich in voor 

ver beteringen, zowel op het bedrijf als voor de orchideeën-

sector. Waar anderen stilvallen, gaat Elsbeth door. “Ik pro -

moot graag de orchidee en wil er voor zorgen dat onze kleine 

productgroep voldoende én de juiste aandacht krijgt.” #4
RAppoRt elsbeth*

Is ambitieus: 5,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,5

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 4,5

Is succesvol: 4,5

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Elsbeth kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd per 

onderdeel een cijfer te geven tussen 

1 en 5, waarbij 1 niet goed is en 5 

zeer goed. Naast het rapport van de 

referenten dicht Elsbeth zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe die maken dat ze succes heeft; 

doorzettingsvermogen, creativiteit, 

ambitie m.b.t het product, eigenwijsheid 

en relativeringsvermogen.
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Al 29 jaar runt Agnes samen met haar man Ruud de kwekerij. Ze 

legt zich nu vooral toe op de administratie, deelname aan beurzen 

en het actief gebruik maken van Facebook om de Dracaena en het 

bedrijf in de picture te zetten. “De voornaamste drijfveer is en blijft 

het voortbestaan van ons bedrijf. Doordat wij redelijk uniek zijn 

met onze dertien eigen Dracaena-variëteiten die wij ontwikkeld en 

beschermd hebben, kunnen we ook telkens de aandacht vragen voor 

nieuwe producten”, zegt Agnes. Een bedrijfspagina op Facebook 

is het meest vernieuwende dat ze heeft gedaan. Ze heeft daarbij 

een netwerk opgebouwd van consumenten, bloemsierkunstenaars, 

bloemisten, exportbedrijven en potentiële klanten in binnen- en 

buitenland. “Dit heeft tot nu toe heel goed uitgepakt voor ons 

bedrijf en zorgt voor een heleboel positieve aandacht. Dat uit zich 

in nieuwe klanten, reacties en meer zichtbaarheid van ons bedrijf 

dan dat we ons ooit konden voorstellen, en dat wereldwijd.” Er 

kwamen zelfs een aantal kleine orders uit. Al jaren begeleidt Agnes 

ook stagiaires binnen het bedrijf. “Ik probeer ze altijd te laten zien 

dat kweken niet alleen met hard werken te maken heeft, maar ook 

zeker met veel verstand van zaken hebben.” Soms inspireerde 

Agnes stagiaires om zelf iets op te zetten. Ze praat verder graag met 

collega’s over ideeën. “Ik heb geleerd dat je van geven en delen veel 

terug krijgt op onverwachte momenten en in allerlei vormen. Van 

een compliment, tot `n goede tip, maar je leert soms net zo goed van 

stevige kritiek.” Een referent prijst de houding en inzet van Agnes. 

“Bij veel bedrijven in de groene kamerplanten gaat het momenteel 

alleen maar over de kosten. Veel bedrijven denken - omdat ze niet 

erg groot zijn en dus geen grote budgetten hebben - dat ze niet 

kunnen bewegen. Agnes bewijst dat het wel kan en zet collega’s en 

klanten aan het denken door onconventionele ideeën.” 

Categorie

Potplanten
Agnes Scheffers-Van der Linden
eigenaar/directeur
Dracaenakwekerij De Plaats

Twee jaar geleden nam Agnes een stap binnen het 

bedrijf. Ze stopte met actief werkzaam zijn in de kas 

van de Dracaenakwekerij ‘De Plaats’ in Honselersdijk. 

Vanaf die tijd richt ze zich op zaken die minder zichtbaar 

zijn voor anderen. En toch valt ze op door haar 

onconventionele ideeën en haar out of te box denken. 

Bovendien is ze een erg open persoon.#5
RAppoRt Agnes*

Is ambitieus: 3,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 3,5 

Is authentiek: 4,5

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 4,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 3,0

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Agnes 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking 

the Grower gevraagd per onderdeel 

een cijfer te geven tussen 1 en 5, 

waarbij 1 niet goed is en 5 zeer goed. 

Naast het rapport van de referenten 

dicht Agnes zichzelf de volgende 

persoonlijkheidskenmerken toe die 

maken dat ze succes heeft; open, eerlijk, 

nuchter, realistisch en begaan met 

mensen en bescheiden.
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Column Erik Titulaer

Girlpower!

Erik Titulaer is Account Director bij Flint Creative, 

dat meedenkt over en invulling geeft aan de 

communicatiestrategie van bedrijven en merken, 

binnen en buiten de tuinbouwsector. Hij is tevens 

jurylid voor Ranking the Grower.

de mannen het idee te geven dat ze niets in te 

brengen hebben. Geen haantjesgedrag, geen 

borstklopperij, gewoon: het resultaat telt. Een 

onderneming is als teamsport, die pas maximaal 

functioneert als alle competenties en vaardigheden 

op de juiste wijze worden benut. Vrouwelijke 

capaciteiten (wat dat dan ook exact mag inhouden) 

zijn daarin essentieel.

De vraag is of deze capaciteiten door de 

tuinbouw maximaal worden benut? Ik denk van 

niet. Uw producten worden juist door vrouwen 

gekocht. Toch wordt er veelal met mannen-

ogen naar marketing en verpakking gekeken. 

Hoeveel bedrijven hebben een vrouw in het 

management team? Binnen de tuinbouw is nooit 

onderzoek gedaan naar de effecten van vrouwen in 

management  functies. Ik zou het reuze interessant 

vinden om te vernemen of bedrijven die vrouwen 

daad werkelijk betrekken bij de belangrijke 

beslissingen, succesvoller zijn of niet. Het zou me 

verbazen als dit niet het geval zou zijn. 

Hoe dan ook. Persoonlijk vind ik het leuk mij te 

laten inspireren door vrouwen en ik kijk derhalve uit 

naar deze editie van Ranking the Grower. 

Ik wens u veel girlpower!

Iedere man die getuige is geweest van een 

bevalling, heeft het ervaren: de oerkracht van de 

vrouw. Negen maanden toewijding met hormonen 

die alles in de war kunnen sturen, verschillende 

lichamelijke ongemakken, een erg onpraktisch 

lichaam en dan nog eens het slotakkoord: de 

bevalling zelf. Wij mannen spreken het niet altijd uit, 

maar tijdens de evolutie zijn we verdomd goed weg 

gekomen met onze rol bij de voortplanting.

Zelden laten vrouwen zo hun potentiële en ware 

aard tonen als bij een bevalling. Wie lichamelijk 

en mentaal zó sterk is, kan de hele wereld aan. 

Tijdens hun carrière zullen ze deze kracht ook vast 

gebruiken, maar zijn wij mannen ons hier minder 

van bewust. Vrouwen zijn namelijk veel subtieler 

dan mannen en doseren hun krachten dusdanig 

om een maximaal resultaat te behalen: de ultieme 

beïnvloeder.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de 

aankopen wordt beslist door vrouwen, zonder 

Column



[25

Het mag duidelijk zijn dat Jente de Vries als vrouwelijke onder-

nemer zelf ook een inspiratie is voor anderen. Tijdens haar master 

in Stakeholder Management kreeg zij te maken met issues als 

honger en voedselverspilling, waarna ze besloot om door middel 

van creatieve oplossingen ‘business sense’ te combineren met een 

bijdrage aan een mooiere wereld. De leidde onder meer tot de 

oprichting van Kromkommer, een initiatief dat ‘mislukte’ groenten 

moet redden van de verspilling. Door dit initiatief kwam zij in 

aanraking met de tuinbouw en werd zij dit jaar ook gevraagd als 

jurylid voor Ranking the Grower, wat zij zelf “een eer” vindt. 

Waar heb je specifiek op gelet bij de jurering? 
“Ik vind het belangrijk dat de kandidaat iets anders doet dan 

de anderen en haar eigen pad volgt. Ook heb ik geprobeerd te 

doorgronden waar de kandidaten door gedreven worden en wat 

hun visie op de wereld is. Hebben ze bijvoorbeeld het allerbeste 

product of de meest duurzame productiemethode? Verder 

vind ik een positieve insteek en ‘gewoon doen’ belangrijk. Door 

daadwerkelijk actie te ondernemen, inspireren en motiveren de 

kandidaten weer anderen in de sector om het ook eens anders aan 

te pakken.” 

Wie is jouw inspiratiebron binnen of buiten de tuinbouw? 
“Een groot voorbeeld voor ons als Kromkommer zijn de gebroeders 

Duijvestijn. Zij hebben een ontzettend sterke visie en het lef om 

steeds weer te vernieuwen. Het is elke keer weer inspirerend om te 

zien met wat voor mooie ideeën en projecten ze bezig zijn.”

Wij stellen aan u voor

Jurylid
Jente de Vries
Initiatiefnemer Kromkommer

Jente de Vries (26) is een gedreven en tikkeltje rebelse 

ondernemer/wereldverbeteraar. Jente wil ‘krom het 

nieuwe recht’ maken, zonder wijzend vingertje en mét 

een flinke dosis positiviteit. Ze is een van de initiatief-

nemers van Kromkommer, dat misvormde groenten een 

tweede leven geeft. Onlangs lanceerde Kromkommer 

een eigen soeplijn van ‘gekke’ groenten. 

Over kromkommer

Kromkommer wil verandering in het 

voedsel systeem. Dat doet het initiatief 

door gekke en overgebleven groenten van 

de verspilling te redden en ze terug op het 

bord te brengen. Niet alleen door erover 

te praten, maar vooral ook door in actie 

te komen. Kromkommer zet zich in om de 

misvormde groenten van de teler weer in 

het schap te krijgen én maakt er heerlijke, 

houdbare producten van. En dat allemaal 

met een vrolijke knipoog, want minder 

verspilling kan ook leuk zijn. Op die manier 

hoopt Kromkommer steeds meer mensen 

op een eigenwijze manier te inspireren om 

zich in te zetten tegen voedselverspilling. 

Want, zo meent Kromkommer, smakelijke 

groente weggooien vanwege hun looks of 

overtalligheid, dat is toch krom?!
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De meest 
effectieve vangplaat 
voor signalering 
en mass trapping

Trek geel 
tegen witte vlieg
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Categorie

Groenten

In de categorie Groenten gingen in totaal 11 tuinbouw-

vrouwen met elkaar de strijd aan. De 5 kandidaten die 

zich op positieve wijze wisten te onderscheiden en dus 

in de top 5 eindigden, zijn in alfabetische volgorde: 

Eviek van der Arend (WPK), Liesbeth Boekestein 

(Koppert Cress), Miranda van den Ende (Greenco/

Tomatoworld), Annette Hermans-Walter (Kwekerij 

Hermans-Walter) en Sonja van Kester (Prominent). 

Sla snel de pagina om voor de uiteindelijke ranking

van 1 tot en met 5…
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Miranda van den Ende
manager Tomatoworld bij Greenco
Miranda van den Ende is wat je zegt een gepassioneerde vrouw en daarmee inspireert ze anderen 

volop. Ze is de grondlegger van Tomatoworld in Honselersdijk, een initiatief van Greenco waarbij 

inmiddels ruim dertig partners zijn aangesloten. Onlangs zette Tomatoworld met de ‘Healthy 

Food Academy’ opnieuw iets unieks op. Ook hiermee wil Miranda de bezoekers een enthousiast 

gevoel geven bij de tuinbouwsector en haar producten. “Mijn drijfveer is het kunnen beïnvloeden 

van de mindset van mensen.”

#1
Categorie

Groenten
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Miranda’s grootste inspiratiebron zijn kinderen. “Zo tussen de twee en zes jaar zijn ze nog zo puur en open.  

Ik leer van hen om mijn fantasie te gebruiken en me niet te laten beperken door gebaande paden.” 

Zeven jaar geleden schreef Miranda het plan voor Tomatoworld. 

Het doel? Samen met bedrijven uit de sector een belevingswereld 

creëren om zo de Nederlandse glastuinbouw in de schijnwerpers te 

zetten. Het informatie- en democentrum voorziet in een behoefte, 

zowel bij de Nederlandse bezoeker als die uit het buitenland. In 

Japan heeft Tomatoworld zelfs de positie van een ‘Must see-locatie’ 

verworven. In Tomatoworld krijgen de bezoekers de kracht van de 

Nederlandse glastuinbouw te zien; haar innovaties, de duurzame 

productiemethoden en de smaakvolle producten die uit de teelt 

voortkomen. In een demonstratiekas met daarin 80 verschillende 

tomatenrassen kunnen bezoekers ook een kijkje nemen achter de 

schermen van een teeltbedrijf. “Ze gaan hier weg met een ‘WOW 

-beleving ‘”, zegt Miranda. Vooraanstaande bedrijven uit de sector 

hebben zich groots achter Tomatoworld geschaard omdat ze de 

waarde er van inzien. “Terwijl Tomatoworld voor deze bedrijven 

geen direct commercieel belang dient.” Volgens een insider heeft 

Tomatoworld niet alleen een pr-functie voor de hele sector, maar 

heeft Miranda ook bereikt dat Tomatoworld economisch rendabel 

georganiseerd is. Voordat Miranda Tomatoworld opzette, heeft ze 

ook actief bijgedragen aan het ‘Tommies-concept’ van Greenco. 

Ze heeft er destijds een lange tijd met veel passie aan gewerkt. 

Zelf noemt ze dit het ‘meest vernieuwende’ dat van haar hand 

komt. Ze bemerkte in haar andere baan - als psychotherapeut voor 

kinder- jeugd- en relatietherapie - , dat ouders voor hun kinderen 

gezondheid en gemak willen. Het resultaat van de introductie 

van de snoeptomaatjes is dat er op veel meer momenten op de 

RAppoRt MiRAndA*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,0

Is authentiek: 4,5

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 4,5

Is inspiratiebron: 4,5

Is succesvol: 4,0

Is betrokken bij mensen: 4,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,5

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Miranda 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking 

the Grower gevraagd per onderdeel 

een cijfer te geven tussen 1 en 5, 

waarbij 1 niet goed is en 5 zeer goed. 

Miranda dicht zichzelf de volgende 

persoonlijkheidskenmerken toe; 

enthousiast, de gave om mensen te 

verbinden en van zaken die ze om zich 

heen ziet. Ook vindt ze van zichzelf dat 

ze oplossingsgericht is en ambitieus.



Bij Ranking the Grower 2014 sta je in de top 
5, maar bij ons sta je al jaren op nummer 1. 
We zijn trots op je!

Telersvereniging
Prominent

Sonja, gefeliciteerd
met je nominatie!

Sporters moeten pieken op het juiste moment, maar net beheerders willen 

liever dat alles zo gelijkmatig mogelijk verloopt. Een piek op het elektriciteits- 

of gasnet kost immers veel geld en de veroorzaker van de piek betaalt. 

Het voorkomen van zo’n piek, en tegelijk vraag en aanbod optimaal laten 

samenvallen, wordt echter ingewikkelder als je met een groep bedrijven 

samenwerkt in een cluster. Goede onderlinge afstem ming is noodzakelijk. 

Dat is alleen mogelijk door voort durend te meten wat de afname en de 

eventuele productie van de deelnemers is. E-Web is hét systeem daarvoor. 

Het bewaakt en bestuurt op grond van real time meetgegevens de energie-

stromen van de cluster.

E-Web juist voor geothermie

De ervaringen van het huidige E-Web zijn gebruikt voor het ontwik kelen van 

een smart grid toepassing voor geothermie. Het E-Web Geo is uitgelegd 

voor het optimaliseren van warmte- en gasstromen door het uitwisselen van 

gecon trac teerde capaciteiten en het beschikbaar maken van vrije capaciteit 

als pool ruimte. Ook hier is de basis van het systeem gevormd door onderlinge 

contract afspraken waarmee basis capaciteiten per deel nemer worden vast-

gelegd en een besturings systeem dat deze afspraken uitvoert. Daarnaast 

kan dit systeem worden gebruikt om onderlinge leveringen af te rekenen. 

Meer weten? Kijk op westlandinfra.nl.

Topprestatie!

Middenspanning    Infrastructuren    Energiemonitoring

Een echte
topprestatie!
Tijdens de GreenTech werden éénenveertig namen bekendgemaakt van 

dames die genomineerd zijn voor de titel Inspirerende Tuinbouwvrouw. 

Wij feliciteren alle dames met deze topprestatie.  En in het bijzonder de 

uiteindelijke winnaars binnen de verschillende categorieën:

 

Joyce Lansbergen (LG Flowers)

Annet Kalter (Kalter Aardbeien)

Miranda van den Ende (Tomatoworld)

Karin van der Eijk (VDE Plant)

 

Westland Infra wil graag alle genomineerden en winnaars op energieke 

wijze ondersteunen bij het behalen van hun doelen.

 

Wilt u weten hoe Westland Infra ook u energiek kan ondersteunen?

Kijk op www.westlandinfra.nl

 Laat water weer leven 

Vitaal Water 
Met Aquarius Vitaliser® 

Aquarius Technology                                              
Lemelerveld The Netherlands +31(0)572 372930     Lemelerveld The Netherlands +31(0)572 372930       
www.aquariusvitaliser.comwww.aquariusvitaliser.com     aquariustech@online.nlaquariustech@online.nl     
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meer gezamenlijk naar buiten moet treden. Haar 

motivatie in het werk is het enthousiasmeren van 

mensen en het daadwerkelijk kunnen beïnvloeden 

van de mindset van mensen. “Mijn missie die ik 

zelf ook in de praktijk breng, is om mensen met 

een ‘open mind’ te verbinden. Vanuit mijn passie 

en enthousiasme draag ik bij aan de bloei van het 

potentieel van mens en bedrijf. Ik merk dat vooral 

de passie waarmee ik mijn werk doe, anderen 

inspireert.” Miranda haalt 

haar inspiratie vooral 

uit jonge kinderen. “De 

open onbevangenheid 

waarmee zij in het leven 

staan, inspireren mij 

om het kind in mezelf 

levend te houden. Ik leer 

van hen om steeds mijn 

fantasie te gebruiken en 

me niet te laten beperken 

door gebaande paden. 

Nieuwsgierig zijn en 

vragen stellen zoals 

kinderen nog zonder 

schroom doen, probeer ik ook zo veel mogelijk 

te doen. Die opstelling levert vaak informatie op 

die ik kan gebruiken. Mijn 80-jarige vader is mijn 

rolmodel. Ook hij heeft altijd het kind in zichzelf 

levend gehouden.”

dag gezond wordt gesnackt. Het meest recente 

initiatief van Miranda is de ‘Healthy Food Academy, 

kortweg HFA genoemd. Half mei werd het 

officieel geopend. Het doel is om met name met 

partijen buiten de tuinbouw, zoals diëtisten, koks, 

sporttrainers en artsen, consumenten bewust te 

maken van gezond oud worden, ondermeer door 

het eten van gezonde voeding, zoals groenten. “We 

gaan activiteiten zoals lezingen, proeverijen, kook-

sessies, food inspiratie-

sessies, workshops 

en deskundigheids-

bevordering voor 

bepaalde doel groepen 

organiseren”, zegt ze. 

Volgens haar ontstaat door 

het verbinden van partijen, 

organisaties en bedrijven 

met specialisaties op 

het gebied van voeding 

en gezondheid een 

‘collectieve intelligentie’. 

“Hiermee én aangevuld 

met een gezamenlijke 

positieve intentie en realisatiedrang, kunnen we 

een bepaalde beweging in gang zetten. We willen 

meer mensen de 5 G’s van groente laten beleven: 

Genieten, Gangbaar, Generatieloos, Gezond en 

Goedkoop.” Bij alle initiatieven waar Miranda 

aan werkt, heeft ze als drijfveer dat de sector 
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Annette is de uitvinder van de oranjepaprika producten die de 

kwekerij aanbiedt. Het begon allemaal op een terras bij ijssalon 

Clevers in Grubbenvorst. “We vinden de oranje paprika het ‘fruit 

onder de groente’. Daar zou je ijs van moeten maken, dachten 

we.” Samen met Meester ijs bereider Theo Clevers werkten ze een 

jaar aan een goed recept. Het ijs wordt verkocht in de salon en 

op de kwekerij; maar het liefst zien de makers dat de horeca het 

ijs afneemt. Het paprika-ijs won de Smaak van Nederland in 2011. 

Ook leverde de ontworpen product verpakking voor het ijs prijzen 

op. Het betrof een ijs doosje wat op de Floriade 2012 gebruikt werd 

en een verpakking voor een handzame ijsrol voor de horeca. Na 

het succes van paprika-ijs werd Annette enthousiast om te zoeken 

naar meer toepassings mogelijkheden voor de oranje paprika. Ze 

maakt nu verscheidene producten, zoals oranje paprikajam, -dip, 

-chutney, -soep, -vlaai, -likeur en paprikakaas. “Na het proeven van 

deze producten, zijn consumenten helemaal ‘om’ en zien ze de 

meer waarde in van oranje paprika”, aldus Annette. “Ook chefkoks 

worden geïnspireerd. Ze worden nu meer getriggerd door kleur 

en smaak van oranje paprika en gaan ermee aan de slag.” Annette 

promoot de producten en vertelt vaak het verhaal van de teelt. Ze 

staat op beurzen, events en streekmarkten. Ze is niet mediaschuw . 

Zo waagde ze zich naar een tv-programma van Paul de Leeuw toen 

hij mensen opriep om de voormalige koningin Beatrix te bedanken 

met allerlei toepasselijke producten. Annette werkt nog aan 

andere ideeën van producten die ze samen met ‘branche vreemde 

ondernemingen’ uitdenkt. Rob Baan van Koppert Cress is de grote 

inspiratiebron van Annette. “Hij maakt van niets iets én heeft veel 

overtuigings,- en overredingskracht.”

Categorie

Groenten
Annette Hermans-Walter
mede-eigenaar kwekerij Hermans-Walter

In 2011 won oranje paprikakwekerij Hermans-Walter 

in  Sevenum de eerste prijs bij de wedstrijd ‘Smaak van 

Nederland’ met een niet alledaags product; sorbetijs 

gemaakt van oranje paprika. Hét begin van de ‘producten-

range’ die Annette sindsdien verder ontwikkelde want 

oranje paprika’s kunnen in veel lekkernijen worden 

 verwerkt. “Met verschillende producten willen we meer 

beleving bij de consument creëren.”

RAppoRt Annette*

Is ambitieus: 5,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 5,0

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 4,5

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Annette kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd per 

onderdeel een cijfer te geven tussen 

1 en 5, waarbij 1 niet goed is en 5 

zeer goed. Naast het rapport van de 

referenten dicht Annette zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe; gedreven, vol passie, veel ideeën, 

doorzetten en nooit opgeven. “Verder 

vooral mezelf blijven.”

#2
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RAppoRt eVieK*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,0

Is authentiek: 4,5

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 5,0

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Eviek 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking 

the Grower gevraagd per onderdeel 

een cijfer te geven tussen 1 en 5, 

waarbij 1 niet goed is en 5 zeer goed. 

Naast het rapport van de referenten 

vind Eviek zelf dat ze de volgende 

persoonlijkheidskenmerken bezit: 

gedrevenheid, optimisme en realisme. 

Verder zegt ze oplossingsgericht te zijn 

dat ze veel doorzettingsvermogen heeft.

“I had a dream..... een strandtent”, zegt Eviek. Dat werd het niet. 

Maar toen het woonhuis aangrenzend aan haar huis te koop 

kwam, zag ze haar kans schoon. Ze begon naast haar fulltime baan 

bij WPK de Bed & Breakfast ‘Gestrand’. Deze scoort een 9,2 op 

Booking.com. Eviek heeft er inmiddels drie mensen aan het werk. 

De B&B geeft haar energie: “Het is inspirerend om na een drukke 

dag werken verhalen te horen van mensen die met heel andere 

dingen bezig zijn dan ikzelf.” Eviek is iemand die altijd kansen ziet 

en deze probeert te pakken. Ook binnen WPK. Zo wilde ze al jaren 

een nacalculatiemodel op partijniveau ontwikkelen. Die zou inzicht 

geven in waar het bedrijf de marge maakt en waar die ‘wordt 

verspeeld’. Ze buffelde er aan. “Vijf jaar geleden kon ik hand matig 

met heel veel inspanning berekenen wat de brutomarge van een 

partij was.” Nu rolt het vrijwel geheel digitaal uit het ERP-pakket. 

“Het model heeft me veel inspanning gekost en een hoop grijze 

haren opgeleverd, maar ik heb het!” Men kan nu nauwkeuriger 

bepalen waar de marge wordt gemaakt en wat er nodig is om 

die te verbeteren. “Belangrijk in deze tijd en de branche waarin 

we ondernemen.” Samen met een andere plantenkwekerij slaat 

WPK de handen ineen en gaat samenwerken in een bijzondere 

organisatie. “Geen fusie, maar een brutomarge verrekenmodel.” 

Dit proces houdt nieuwe uitdagingen in. ” Ook bij deze nieuwe 

uitdaging wil ik vooral de lol van het ondernemen blijven zien 

en de mooie kansen die we hierdoor naar de toekomst zullen 

krijgen.” Het benutten van kansen, is volgens Eviek een voor recht 

van ondernemer zijn. “Als ondernemer heb je de mogelijkheid 

om kansen die je ziet ook daadwerkelijk te realiseren. Het is een 

bepaald gevoel van vrijheid wat je zomaar ‘cadeau’ krijgt bij het 

ondernemer zijn.” 

Categorie

Groenten
Eviek van der Arend
directeur/eigenaar WPK

 ‘Dromen moet je niet laten lopen. Pak de kansen die 

voorbijkomen’. Dat is het motto van Eviek van der Arend 

van WPK. Ook binnen de plantenkwekerij streeft ze dit 

na. Ze wil vooral de lol van het ondernemen blijven zien, 

zo zegt ze zelf. Haar inspiratie haalt ze onder andere uit 

de gasten die haar eigen Bed and Breakfast in Hoek van 

Holland bezoeken.#3



34]

Liesbeth werkte bij het voormalige CBT, The Greenery en nu is ze bij 

Koppert Cress verantwoordelijk voor centraal Europa. Haar komst 

zorgde altijd voor snelle omzetstijgingen. Bij Koppert Cress zijn haar 

‘werklanden’ goed voor 35 procent van de omzet. Haar drijfveer 

is haar grote belangstelling en waardering voor het Nederlandse 

product. “Aan de basis hiervan ligt mijn passie voor eten en drinken.” 

Ze pakt elke gelegenheid aan om mensen te overtuigen van de 

duurzame productie methode van het Nederlandse tuinbouw-

product en de kwaliteit ervan. Aan dit doel werkt ze keihard en 

haalt ze successen binnen. “Dat doe ik door veel te netwerken en te 

communiceren op plekken waar ik mijn kennis over het Nederlandse 

product kan delen. Ik ervaar dan waardering en interesse voor mijn 

verhaal zowel van koks, als handelaren en consumenten.” Als ze 

terugkijkt, vindt ze dat ze het meest inspirerend bezig was toen ze 

bij Koppert Cress pull marketing toepaste bij de handel. Liesbeth zet 

graag haar creativiteit in bij de kennis overdracht van agf. Ze heeft 

daarmee onder andere bereikt dat er in de gastronomie meer kennis 

is gekomen over agf. De meest vernieuwde projecten die ze deed 

waren de campagnes als ‘broodje gezond’ en de ‘asperge&elzas 

wijn-campagne’. Ook stond ze aan de wieg van kookTV en hielp 

ze zo mee het imago van het Nederlandse product in Duitsland te 

herstellen. Liesbeth noemt verschillende collega’s als inspiratie bron. 

“Eric Truffino van het CBT, Yvonne Geurten van The Greenery en 

Ria van Eijndhoven van de 1e kookTV.” Van hen leerde ze veel over 

tuinbouwmarketing. Van haar konden ze leren dat Liesbeth met een 

tomeloze inzet vaak het uiteindelijke doel bereikt. Liesbeth stopt over 

enige tijd haar carrière, maar stopt niet met haar ambassadeur schap 

voor de tuinbouw. “Er is nog zo veel te winnen. Er zullen zeker nog 

projecten op mij afkomen.”

Categorie

Groenten
Liesbeth Boekestein
areamanager centraal Europa Koppert Cress

Liesbeth Boekestein is een ‘icoon’ in de tuinbouw. Ze 

heeft bij verschillende bedrijven haar sporen verdiend. 

Volgend jaar gaat deze ‘tuinbouw ambassadrice‘ die 

zich al meer dan dertig jaar inzet voor de Nederlandse 

tuinbouw met pensioen. Maar uit het straatbeeld van 

de tuinbouw verdwijnt ze niet. Want de drijfveer om 

goodwill voor NL-product te creëren, blijft altijd bestaan.#4
RAppoRt liesbeth*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 3,5

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 4,0

Is succesvol: 4,0

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Liesbeth kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd 

per onderdeel een cijfer te geven 

tussen 1 en 5, waarbij 1 niet goed is 

en 5 zeer goed. Naast het rapport van 

de referenten zegt Liesbeth dat de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

haar succesvol maken: doorzetten, loyaal 

zijn, gepassioneerd over het vak zijn en 

communicatief.
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Sonja heeft zich bij Prominent beziggehouden met het proces van 

het digitaliseren van de inkomende facturen. Ook heeft ze een 

rapportage systeem voor de maandcijfers gebouwd. Dit jaar is ze 

gestart met het opzetten van een bestuursmodel; ze werkt daarbij 

met werk groepen. De financiële administratie van het bedrijf 

staat aan de vooravond van een nieuw soort rapportage. Die zal 

niet alleen al de bv’s consolideren maar zal ook een kijkje in de 

toekomst laten nemen. “Ik sta te popelen om hier een bijdrage 

aan te leveren”, zo zegt Sonja. Ze is bescheiden en zal niet snel 

proberen haar inspiratie en ideeën over te brengen op anderen, zo 

vertelt iemand over haar. Zelf zegt Sonja: “Ik heb er veel lol in om 

iets te bouwen en te ontwikkelen. Als anderen dan achter me gaan 

staan omdat ze erin geloven, dan ga ik er voor. Als het dan gelukt 

is, kan ik van het enthousiasme van anderen erg genieten. Maar 

als er te weinig draagvlak is, dan ben ik meer iemand die afwacht.” 

Haar inspiratie kan Sonja ook kwijt in het werk dat ze doet voor 

de personeels vereniging. Buiten het werk, probeert Sonja haar 

partner, die bloemen teler is, zoveel als mogelijk te ondersteunen. 

Haar partner is een van haar inspiratiebronnen. “Mijn partner is 

echt onvermoeibaar in alles waar hij enthousiast over is. Hij heeft 

een nuchtere kijk op het leven en kan moeilijke dingen soms in één 

zin heel simpel maken.” Maar ook op het werk bij Prominent zijn er 

mensen die Sonja inspireren. “Veel mensen op mijn werk hebben 

allemaal op hun eigen manier een gave om heel goed te zijn in 

wat ze doen. Ik vind het fascinerend om te zien hoe ze dit doen en 

hoop nog veel van hen te kunnen leren.” Volgens een insider bij 

Prominent straalt Sonja onnodig te weinig zelfvertrouwen uit. “Maar 

dat is niet nodig. Het mag best wat breder bekend worden dan 

alleen bij Prominent dat Sonja een inspirerende tuinbouwvrouw is.”

Categorie

Groenten
Sonja van Kester
teamleider financiële administratie 
Prominent

Sonja van Kester treedt zelf niet graag op de voor-

grond. Ze doet haar werk echter vol overgave en is 

continu bezig met verbeteringen en vernieuwingen 

in haar functie of voor het bedrijf. Ze probeert 

collega’s mee te krijgen met veranderingen. Volgens 

Prominent is ze een prima collega die goed is voor 

het ‘wij-gevoel’. #5
RAppoRt sonjA*

Is ambitieus: 4,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,0

Is authentiek: 4,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 4,5

Is inspiratiebron: 4,0

Is succesvol: 4,5

Is betrokken bij mensen: 4,5

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Sonja 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking 

the Grower gevraagd per onderdeel 

een cijfer te geven tussen 1 en 5, 

waarbij 1 niet goed is en 5 zeer goed. 

Sonja noemt haar enthousiasme, 

betrouwbaarheid, toewijding en 

veelzijdigheid als haar meest succesvolle 

persoonlijkheidskenmerken.
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Margôt Hart-Beekman is getrouwd en moeder van een 20-jarige 

dochter. Ze werkte altijd fulltime, haar man is huisman en muzikant. 

Bij toeval rolde Margôt in 1988 in de tuinbouw. Na te hebben 

gewerkt bij het Centraal Bureau van de Tuinbouw veilingen en 

The Greenery, maakte zij 10 jaar terug de overstap naar FresQ 

en werkt zij nu alweer een jaar bij Harvest House. Naast de 

eerder genoemde taken, draait zij hier ook mee in bepaalde 

communicatie trajecten en mensen weten haar te vinden als ze 

vragen hebben over uiteenlopende gebieden. Volop bagage dus 

om jurylid voor Ranking the Grower te zijn. 

Waar heb je specifiek op gelet bij de jurering? 
“Ik heb gekeken naar de volgende aspecten: open communicatie, 

vernieuwend, oog voor implementatie, energiek, neemt collega’s/

medewerkers mee in het verhaal, open staan voor ideeën van 

anderen en het hebben van overview. Het belangrijkste voor 

mij was de balans tussen vernieuwing en haalbaarheid, zowel 

voor zichzelf als voor de omgeving. Dit zijn allemaal zaken die 

voor mij persoonlijk staan voor inspirerend. Iemand die alleen 

ondernemend is, is niet automatisch inspirerend.” 

Wie is jouw inspiratiebron binnen of buiten de tuinbouw? 
“Dat zijn vaak verschillende mensen, maar een voorbeeld daarin 

voor mij is Jan de Boer van Decorum, voorheen mijn algemeen 

directeur. Jan ziet altijd kansen, weet zijn enthousiasme goed over 

te brengen, ziet ook in moeilijke tijden de positieve dingen, staat 

open voor de mening van anderen en verliest nooit het menselijk 

aspect uit het oog.”

Wij stellen aan u voor

Jurylid
Margôt Hart-Beekman
Manager Bestuurszaken Harvest House

Margôt Hart-Beekman (53) werkt als Manager Bestuurs-

zaken bij Harvest House, één van Nederlands grootste 

telers verenigingen gespecialiseerd in vrucht groenten. Daar 

houdt zij zich bezig met het opstellen van beleids notities 

voor het bestuur en de Algemene leden vergadering. 

Ook is zij onder meer verantwoordelijk voor het leden-

beheer en voor personeelszaken binnen Harvest House. 

Over Harvest House

Harvest House is één van de grootste 

telersverenigingen in Nederland die 

gespecialiseerd is in vruchtgroenten. 

Met een vakbekwame groep telers en 

medewerkers is Harvest House continu 

op de hoogte van ontwikkelingen in 

de markt, waar dan ook flexibel op 

wordt ingespeeld. Deze specifieke 

product- en marktkennis in combinatie 

met het innovatieve vermogen van de 

telersvereniging, maken Harvest House 

tot de solide, meedenkende partner die 

zij graag wil zijn. Dit resulteert uiteindelijk 

in het oogsten van het beste rendement. 

Niet alleen voor de telersvereniging 

en haar telers, maar voor iedereen. 

Samenwerking staat bij Harvest House 

hoog in het vaandel. 



O N R O E R E N D E  Z A K E N  G L A S T U I N B O U W

Genomineerden

en winnaars

van Ranking the

Grower,

gefeliciteerd!

Poeldijksepad 5   Postbus 60   2675 ZH Honselersdijk
Telefoon (0174) 63 11 31  www.volbar.nl
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The orchid 
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Laan van Adrichem 4    De Lier - Westland

V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS 

GEFELICITEERD!
Al sinds de eerste editie zijn we fans van 
Ranking the Grower en aanwezig op het 
meest zonnige event van de tuinbouw.
Dit jaar zijn de vrouwen aan de beurt! 
Daarom zijn wij zeker van de partij. Een 
actueel beeld krijgen van de mogelijk-
heden van een innovatief loonbedrijf? 
Neem dan vrijblijvend contact op.

Telefoon 0174 513 202
www.vanveldhoven.nl
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Column Ellis Langen

Kinderlijke
eenvoud

Ellis Langen (ellis@tuinbouwcommunicatie.nl) 

schrijft als redacteur voor KAS Magazine, KAS 

Techniek, GroenteNet, SierteeltNet en HortiBiz. 

Vanuit de redactie was zij ook nauw betrokken bij 

de organisatie van Ranking the Grower 2014. 

Verder slenterden we ook achter de slag oogsters 

aan en haalden we de overgebleven turf kluitjes 

uit de grond. U raadt het al: ook die zaten in ons 

assortiment. Die potjes konden onze klanten vast 

goed in de eigen tuin gebruiken. Al met al waren 

we als kinderen al behoorlijk bezig met moeilijke 

zaken zoals duurzaamheid en biobased economy. 

Echter al onze productinnovaties faalden; maar 

zelden verkochten we wat. Maar wat wil je ook, we 

woonden nogal achteraf en al onze goed bedoelde 

ideeën stonden nog in de kinderschoenen. 

Nu ik op die tijd terugkijk, valt het me op dat je 

als kind nog zo lekker onbevangen en spontaan 

je fantasie gebruikt. De producten voor ons 

winkeltje schudden mijn zus en ik in een middagje 

uit onze mouw. We namen elkaar mee in onze 

fantasie wereld en zweepten elkaar op met onze 

enthousiaste ideeën. En blijkbaar komen daar soms 

best mooie en bruikbare dingen uit. Neemt u nog 

wel eens de tijd om ‘kind’ te zijn? Plan alleen of 

samen met anderen deze creatieve vrijheid eens 

in en fantaseer er op los. Dit maakt waarschijnlijk 

dat u en anderen zich vrijer voelen dan normaal. En 

juist dan komen onverwachte, bezielde en mooie 

inspiraties boven borrelen.

Ik ben opgegroeid op een tuinbouwbedrijf en heb 

daar een fijne jeugd gehad. Terwijl mijn ouders aan 

het sla snijden waren, speelde ik vaak winkeltje met 

mijn zus. Dat winkeltje was niet veel meer dan een 

stel provisorisch op en naast elkaar gezette kisten. 

Het winkeltje stond aan de weg waar we woonden. 

We noemden het ‘winkeltje spelen’, maar het 

gebeurde maar zelden dat we echt iets verkochten. 

Het was vooral wachten tot er iemand anders dan 

de postbode voorbij kwam fietsen of lopen. 

Benieuwd wat we zoal verkochten? Nou sla natuurlijk! 

En dan ook echt in allerlei soorten en maten met 

unieke productnamen. Zo hadden we naast gewone 

kroppen, ook reuzensla. De kleine kroppen die door 

een virus in groei waren achtergebleven, waren 

bestemd voor wat later eenpersoons huishoudens 

is gaan heten. Een andere innovatie van ons 

waren de zorgvuldig klein geknipte sla blaadjes, 

zo klaar voor gebruik. Eigenlijk vergelijkbaar met 

de zakjes gemengde sla die al zo’n twintig jaar 

in elke supermarkt worden verkocht. En geloof 

het of niet, we hadden ook al de sla mét kluit in 

ons assortiment, zegmaar de voorloper van de 

‘Salanova’ van Rijk Zwaan.



Inspirerend in de glastuinbouw

Royal Brinkman feliciteert alle genomineerde 

tuinbouwvrouwen. De nominatie geeft aan dat jullie 

een drijvende, motiverende en stimulerende rol 

spelen op jullie vakgebied.

 

Als inspirerende tuinbouwvrouw ga je voor het 

hoogste resultaat en werk je graag met ervaren 

partners. Royal Brinkman is zo’n ervaren partner. 

Als dé ervaren leverancier, installateur en adviseur 

voor de glastuinbouw halen we samen met jou de 

meeste creativiteit naar boven. We denken graag 

met je mee om de best passende oplossing voor 

jouw vraag te vinden.

Royal Brinkman  |  Woutersweg 10  |  2691 PR  ’s Gravenzande

Inspirerende tuinbouwvrouwen
Gefeliciteerd!

Kijk voor de meest inspirerende oplossingen 
op www.brinkman.nl/webshop. 

Royal van Zanten zet 
alle genomineerde en 

winnaar in het zonnetje 
met haar kleurrijke 

bloemen!!

Royal Van Zanten • Lavendelweg 15 • 1435 EW Rijsenhout • The Netherlands
breeding.nl@royalvanzanten.com • www.royalvanzanten.com
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Categorie

Bloemen

In de categorie Bloemen gingen in totaal 

10 tuinbouw vrouwen met elkaar de strijd aan.  

De 5 kandidaten die zich op positieve wijze wisten 

te onderscheiden en dus in de top 5 eindigden, 

zijn in alfabetische volgorde: Bianca van Eijk (Eyco 

Flowers), Kitty de Jong (Agro Fleur Select), Joyce 

Lansbergen (LG Flowers), Liesbeth Schellekens 

(Bisselingskaat) en Astrid Valstar (Jovaplant).  

Sla snel de pagina om voor de uiteindelijke ranking 

van 1 tot en met 5…
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Joyce Lansbergen
directeur/eigenaar LG Flowers
Er gaat geen beurs of evenement voorbij waar Joyce Lansbergen niet groots uitpakt met haar 

kleurrijke gerbera’s. Het zal weinigen dan ook verbazen dat de creatieve en gedreven directeur/

eigenaar van LG Flowers de meest inspirerende tuinbouwvrouw in de categorie Bloemen is 

geworden. “Joyce is een onmisbare schakel binnen LG Flowers, maar ook voor het product 

gerbera als geheel in de markt”, zegt een zakenrelatie uit de sector desgevraagd over haar. 

#1
Categorie

Bloemen
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“ De visie van Steve Jobs was om te voorzien in behoeften van consumenten waarvan zij zelf nog niet eens weten dat zij die 

behoeften hebben. Die gedachte en manier van werken vind ik echt geweldig.”

LG Flowers uit Pijnacker is een echt familiebedrijf dat momenteel 

wordt gerund door Joyce en Mike Lansbergen, broer en zus. Al meer 

dan dertig jaar is de kwekerij actief op gebied van gerbera’s, maar 

enkele jaren terug sloeg het bedrijf onder de vernieuwende impulsen 

van Joyce en Mike een nieuwe weg in. Niet alleen kreeg het bedrijf 

een compleet nieuwe ‘look and feel’ aangemeten met de opvallende 

kleuren oranje en magenta, ook kreeg marketing meer dan ooit een 

plek binnen de bedrijfsvoering. Met mooie verpakkingen, verrassende 

concepten en opvallende deelnames aan beurzen en evenement 

voor handel en consument als gevolg. Iets wat volgens Mike volledig 

op het conto van zus Joyce kan worden geschreven. “Joyce heeft LG 

Flowers de laatste jaren op de kaart gezet met innovatieve ideeën en 

concepten. Zowel binnen de handel als richting consumenten. Door 

de ideeën van Joyce op gebied van marketing en haar activiteiten 

op de website en op Facebook, beginnen onze consumenten-

verpakkingen nu een begrip te worden. En dat terwijl zij binnen het 

bedrijf ook heel gedreven is met taken als de boekhouding, zodat 

kosten en baten altijd goed in evenwicht blijven.” 

Mensen inspireren
Daarnaar gevraagd door de jury van Ranking the Grower geeft 

Joyce zichzelf hoge cijfers als het gaat om creativiteit en ambitie. 

Die eigenschappen zijn vooral terug te zien in de concepten die 

zij voor LG Flowers ontwikkelde, zoals Choicy Gerbera. “Een uniek 

concept dat is ontwikkeld voor vrouwen, een doelgroep die wij 

heel bewust benaderen”, licht Joyce toe. “De verpakking op zich is 

RAppoRt joyCe*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 3,5

Is authentiek: 4,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 3,5

Is inspiratiebron: 4,5

Is succesvol: 4,0

Is betrokken bij mensen: 3,5

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,5

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn het 

gemiddelde van de cijfers die Joyce 

kreeg toebedeeld van twee referenten. 

Hen werd door de jury van Ranking the 

Grower gevraagd per onderdeel een 

cijfer te geven tussen 1 en 5, waarbij 1 

niet goed is en 5 zeer goed.  Naast het 

rapport van de referenten dicht Joyce 

zichzelf de volgende persoonlijkheids-

kenmerken toe: doorzettingsvermogen, 

creativiteit, lef en eerlijkheid. 
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is, wat je er allemaal mee kunt en hoe je met het 

product moet omgaan, kun je mensen inspireren en 

stimuleren om gerbera’s te kopen.” Die drang om 

de gerbera als product op de kaart te zetten, blijkt 

uit haar betrokkenheid bij de campagne Coloured 

by Gerbera. “Coloured by Gerbera richt zich vooral 

op business-to-business. Ik wil er mede voor zorgen 

dat de handel handvatten krijgt om extra aantallen 

gerbera’s te verkopen”, 

aldus Joyce. 

Steve Jobs
Feitelijk komt het er 

dus op neer dat Joyce 

consumenten wil wijzen 

op een product waarvan 

de mogelijkheden bij 

velen nog onbekend 

zijn. Het doet in de verte 

denken aan de marketing 

van Apple. Vreemd is 

het dan ook niet dat 

Joyce nadrukkelijk wijlen 

Apple-topman Steve Jobs noemt als haar eigen 

inspiratiebron. “De visie van Steve Jobs was om te 

voorzien in behoeften van consumenten waarvan 

zij zelf nog niet eens weten dat zij die behoeften 

hebben. Die gedachte en manier van werken vind 

ik echt geweldig.”

misschien niet eens zozeer vernieuwend, maar door 

de juiste mensen erbij te betrekken en te zorgen dat 

het concept als geheel klopt, geef je er extra waarde 

aan. De website van Choicy Gerbera is bovendien 

opgezet om consumenten inspiratie te laten opdoen 

rondom gerbera’s. En door middel van mijn eigen 

blog op de website probeer ik persoonlijk ook 

mensen te inspireren.” Joyce merkt dat die blog 

goed wordt gelezen. “Ik 

krijg ook regelmatig het 

verzoek van collega’s uit 

het vak of ik met hen in 

gesprek wil. Ik merk dat 

collega’s benieuwd zijn 

naar de wijze waarop ik 

consumenten benader. 

Zelfs vanuit de groenten 

heeft men interesse in 

ons Choicy-concept.” 

Joyce probeert constant 

in contact te komen met 

de consument. Natuurlijk 

om de producten van LG 

Flowers onder de aandacht te brengen, maar ook in 

bredere zin door het product gerbera te promoten. 

“Veel kwekers vergeten soms wat een ontzettend 

mooi product zij telen en dragen dat ook niet uit.” 

Haar motto is dan ook ‘create, share and inspire’. 

“Door met anderen te delen hoe mooi de gerbera 

Meer informatie? 

www.agro-energy.nl | 088-895 45 45

Succesvolle glastuin-
bouw door een inspir-
erende tuinbouwvrouw!
AgroEnergy helpt u graag daarbij. 

AgroEnergy feliciteert alle winnaars van Ranking the Grower 2014 
met hun topprestatie. AgroEnergy is vooral trots op haar klanten,  
Karin van der Eijk van VDE Plant & Joyce Lansbergen van LG Flowers, 
met hun eerste plaats in de categorieën Potplanten en Snijbloemen.

AgroEnergy is sponsor van de barbecue tijdens Ranking 
the Grower. AgroEnergy…dat smaakt naar meer!

Succesvolle glastuinbouw 
door een inspirerende  
tuinbouwvrouw!
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Meer informatie? 

www.agro-energy.nl | 088-895 45 45

Succesvolle glastuin-
bouw door een inspir-
erende tuinbouwvrouw!
AgroEnergy helpt u graag daarbij. 

AgroEnergy feliciteert alle winnaars van Ranking the Grower 2014 
met hun topprestatie. AgroEnergy is vooral trots op haar klanten,  
Karin van der Eijk van VDE Plant & Joyce Lansbergen van LG Flowers, 
met hun eerste plaats in de categorieën Potplanten en Snijbloemen.

AgroEnergy is sponsor van de barbecue tijdens Ranking 
the Grower. AgroEnergy…dat smaakt naar meer!

Succesvolle glastuinbouw 
door een inspirerende  
tuinbouwvrouw!
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In 1988 begon vader Cor van Eijk zijn eigen bloemenkwekerij, na 

jarenlang met zijn vader en broer groenten te hebben gekweekt. 

Aanvankelijk teelde hij Freesia, Phlox, Veronica en Nerine, maar 

in 1998 kwam daar Agapanthus bij. Dochter Bianca volgde zijn 

voorbeeld toen zij in 2007 met haar broer Danny een eigen 

kwekerij begon. “Ik ben opgegroeid in een tuinbouwgezin en wilde 

graag in de tuinbouw actief blijven”, vertelt Bianca. “Agapanthus 

heb ik altijd een leuk product gevonden en het was nog een klein 

niche product in Nederland waarmee je veel kanten op kon.” 

Bianca en Danny kunnen beschikken over de beste rassen, 

veredeld door vader Cor. Het biedt de jonge ondernemers de kans 

om te excelleren en onderscheidend te zijn. “Als ik de veiling karren 

klaar maak, voel ik mij trots en blij met wat wij te bieden hebben 

als bedrijf. En doordat wij trots zijn op ons product en dat ook 

uitdragen, krijgen we veel waardering terug vanuit de handel.” 

Daarnaast zet Bianca zich in om Agapanthus als product onder de 

aandacht van consumenten te brengen. “Het is een product met 

een verhaal. Ik wil dat graag aan mensen vertellen.”

Bewonderenswaardig
“Het is bewonderenswaardig hoe deze tuinbouwvrouw in deze 

mannenwereld dit exclusieve kwaliteitsproduct weet te kweken en 

te vermarkten”, laat een veilmeester van FloraHolland desgevraagd 

weten. En broer Danny is al even complimenteus over Bianca: “Ze 

staat goed in voor haar visie, ze denkt in mogelijkheden, werkt 

hard om haar visie te bereiken en is meelevend met het personeel.” 

Zelf heeft Bianca overigens ook een inspiratiebron: haar man, die 

eveneens een kwekerij runt. “We kunnen veel van elkaar leren en 

staan daar ook voor open. Het is voor ons allebei fijn als er soms 

iemand met een ander oog naar de zaak kijkt.” 

Categorie

Bloemen
Bianca van Eijk
eigenaar Eyco Flowers

Ze koos op jonge leeftijd bewust voor een carrière in 

de tuinbouw. Een keuze die niet zonder succes bleek. 

Met een specialisatie in kwalitatief hoogwaardige snij-

agapanthus zette Bianca van Eijk haar bedrijf Eyco Flowers 

stevig op de kaart. Naar vaders voorbeeld, maar met een 

eigen, frisse en creatieve aanpak. “Als je trots bent op je 

product, krijg je daar veel waardering voor terug.” 

RAppoRt biAnCA*

Is ambitieus: 5,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 3,5

Is authentiek: 4,5

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 5,0

Is betrokken bij mensen: 4,5

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,5

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Bianca kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd per 

onderdeel een cijfer te geven tussen 

1 en 5, waarbij 1 niet goed is en 5 

zeer goed. Naast het rapport van de 

referenten dicht Bianca zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe; eigenwijs, perfectionistisch, 

doorzettingsvermogen en creatief. 

#2
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In tegenstelling tot veel andere genomineerde dames, heeft 

Liesbeth Schellekens geen achtergrond in de tuinbouw. Liesbeth 

was onderwijzer, maar begon een hoveniersbedrijf toen zij zonder 

werk zat. Rond haar huis stonden allerlei soorten vaste planten in 

bloei en dat bracht haar op het idee om die bloemen te gaan veilen. 

Een biologische kwekerij was geboren. 

Kwekerij Bisselingskaat teelt vandaag de dag Gillenia en 

verschillende bijzondere siergrassen. Geen alledaagse producten 

en juist dat zorgt ervoor dat Liesbeth opvalt binnen de sector. Ze 

teelt niet in een kas en ook haar kijk op de teelt onderscheidt haar 

van veel collega-telers. “Ik vind het niet meer van deze tijd om bij 

de teelt van een luxe product als snijbloemen, die maar een zeer 

beperkte levensduur hebben en daarna worden weggegooid, een 

onevenredige hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest 

en herbiciden te gebruiken. Dat kan anders. De ontwikkelingen gaan 

de goede richting op. Ik hoop hieraan bij te kunnen dragen.” 

Haar ideeën deelt zij met anderen via social media. Maar, zo geeft 

zij nadrukkelijk aan, met de intentie om zo weinig mogelijk schade 

toe te brengen aan het imago van de tuinbouw in het algemeen. 

“Ik wil de consument eerlijk informeren over de stand van zaken 

in de siertuinbouw om hen te prikkelen om na te denken bij de 

aankoop van bloemen en planten. En om hen te stimuleren anders 

te kijken en te wensen als consument zijnde.” Uit de vele reacties 

die zij op Twitter, Facebook en Pinterest krijgt, wordt duidelijk dat 

Liesbeth velen met haar visie inspireert. “De biologische teelt in de 

siertuinbouw is nog zo weinig ontwikkeld, dat bijna alles wat ik doe 

vernieuwend is. Ik ga dus door op deze voet en hoop dat ik nog veel 

mensen kan blijven inspireren.” 

Categorie

Bloemen
Liesbeth Schellekens
eigenaar kwekerij Bisselingskaat

Van alle genomineerden die Ranking the Grower dit jaar 

rijk is, is Liesbeth Schellekens misschien wel de meeste 

opvallende. Binnen de bedrijfsvoering van haar bedrijf 

Bisselingskaat spelen hightech teelttechnieken geen rol. 

Haar eigen inspiratie komt namelijk uit de natuur. 

RAppoRt liesbeth*

Is ambitieus: 5,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,0

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 4,0

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Liesbeth kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd per 

onderdeel een cijfer te geven tussen 

1 en 5, waarbij 1 niet goed is en 5 

zeer goed. Naast het rapport van de 

referenten dicht Liesbeth zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe; intelligent, inventief, 

doorzettingsvermogen, energiek, 

realistisch, pragmatisch, maar ook 

gewoon heel nuchter. 

#3
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Eucharis is een meerjarig bolgewas dat in het Grieks letterlijk ‘erg 

mooi’ betekent. En daar is Astrid het volmondig mee eens. “Wij 

telen bij Jovaplant een klein product waar nog te weinig over 

bekend is en dat misschien wel wat wordt ondergewaardeerd, maar 

dat zoveel pluspunten heeft! En dat wil ik dolgraag uitdragen.” 

Zo bescheiden als Astrid is over zichzelf, zo enthousiast is zij als ze 

over Eucharis praat. “Enige tijd geleden werd ik op een voorjaars-

presentatie bij Plantion aangesproken door een bloemist die 

mijn naam niet wist, maar hij zei: ‘jij bent toch van die Eucharis?’ 

Ik vind het een groot compliment dat men mij associeert met 

ons geweldige product.” Toch heeft zij dat vooral aan zichzelf te 

danken. Niet alleen trekt zij van beurs naar beurs en van bloemist 

naar bloemist, ook ontwikkelde Astrid samen met FloraHolland een 

nieuwe doos om Eucharis onderscheidend in de markt te zetten. 

“Eigenlijk alles wat op mijn pad komt dat mij interessant lijkt voor 

ons product, pak ik met beide handen aan.” 

Het werd al even gezegd: Astrid is een zeer bescheiden persoon 

en wars van borstklopperij. Zelf geeft Astrid dan ook credits aan 

Piet van Kampen en Marius Dekker van exporteur DGI. “Zij geven 

je het gevoel dat je ook als kleine teler meetelt en zij zijn zeer 

gepassioneerd met hun vak bezig. Bij hen kan ik altijd terecht. 

Maar ook van iemand als Steef van Adrichem van Anco kan ik nog 

heel veel leren.” Een goede relatie van Jovaplant weet echter wél 

een omschrijving te geven die recht doet aan de tuinbouwvrouw 

Astrid: “Zij is een zeer gedreven vakvrouw met een haast oneindig 

vertrouwen in haar product. Ik ken eigenlijk niemand binnen de 

sector die zo gedreven bezig is als zij.” 

Categorie

Bloemen
Astrid Valstar
mede-eigenaar Jovaplant

De missie van Astrid Valstar is helder: meer bekendheid 

kweken voor haar product Eucharis. En dus staat zij 

dagelijks in contact met bloemisten om de schoonheid 

van haar bloem onder de aandacht te brengen. Die 

tomeloze inzet maakt Astrid tot een ambassadeur pur 

sang en een inspiratiebron voor velen.#4
RAppoRt AstRid*

Is ambitieus: 4,5

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,0

Is authentiek: 4,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 4,5

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 4,5

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Astrid kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd 

per onderdeel een cijfer te geven 

tussen 1 en 5, waarbij 1 niet goed is 

en 5 zeer goed. Naast het rapport van 

de referenten dicht Astrid zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe; enthousiast, betrokken, open, gek 

van Eucharis, gek op bloemen in het 

algemeen én op het vak. 
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Agro Fleur Select, het bedrijf van Kitty de Jong in Roelofarendsveen, 

is gespecialiseerd in Paeonia, Asclepias, Agapanthus en Nerine. 

Samen met andere telers die een rijke ervaring hebben in veredeling 

en selectie, ontwikkelt Kitty nieuwe snijbloemsoorten. “Daarnaast 

telen wij Nerine bij bollentelers en werk ik samen met een bedrijf, 

waar wij met ons eigen personeel de bollen sorteren en uitleveren”, 

vertelt Kitty. “Dat bedrijf is volledig uitgerust met de nieuwste 

machines en heeft als wij een piek in de productie hebben, zelf een 

dal. Daardoor kunnen wij over hun materieel beschikken en hebben 

wij die investering niet zelf hoeven doen.” 

Het geeft aan hoe groot Kitty de waarde van samenwerken acht. 

“Wij hebben ervoor gekozen om van 15 man personeel terug te 

gaan naar 4 man door meer samen te werken met partners. Dit 

betekent wel dat je snel moet kunnen schakelen en flexibel moet 

zijn, maar wij zijn daar de laatste jaren erg bedreven in geraakt.” 

Voor Kitty geldt zogezegd dat 1+1 uiteindelijk 3 moet worden. 

“Samen heb je meer kennis en door gebruik te maken van elkaars 

netwerk en expertise, kun je qua handel ook uitbreiden.” 

Samen met collega-kwekers ontwikkelde Kitty een merk concept 

voor Nerine om waarde toe te voegen aan het product binnen de 

hele keten. “Samen met de handel willen we dit concept verder 

uitbouwen tot aan de consument.” Een advies bureau waar Agro 

Fleur Select nauw mee samenwerkt, prijst dan ook specifiek de 

kwaliteit van Kitty om anderen op te zoeken en te motiveren. “Met 

doordachte strategieën is Kitty in staat om, ondanks de crisis, een 

fantastisch resultaat neer te zetten met diverse producten. Zij is een 

vrouw die voor heel veel vrouwen én mannen een rolmodel is.”

Categorie

Bloemen
Kitty de Jong
directeur Agro Fleur select

Ketensamenwerking is een van de sleutelwoorden voor 

Kitty de Jong. Want, zo meent zij, door samen te werken 

kun je meer consumenten inspireren om bloemen en 

bollen te kopen. “Door jezelf open en coöperatief op te 

stellen, haal je het beste uit een mens naar boven.”#5
RAppoRt Kitty *
Is ambitieus: 5,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 4,5

Is authentiek: 5,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 5,0

Is betrokken bij mensen: 5,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 5,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Kitty kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd 

per onderdeel een cijfer te geven 

tussen 1 en 5, waarbij 1 niet goed is 

en 5 zeer goed. Naast het rapport van 

de referenten dicht Kitty zichzelf de 

volgende persoonlijkheidskenmerken 

toe; goed omgaan met allerlei soorten 

mensen, enthousiast en in staat om 

dat enthousiasme over te brengen op 

anderen.



Succes Verzekerd!

Verras jezelf...

Flint Creative  -  Middel Broekweg 3  -  2671 ME  Naaldwijk  -  Telefoon 0174 610 000  -  www.fl int.nl 

Succesvol zijn in zaken heeft alles te maken met onderscheid. Onderscheid in producten, in dienstverlening én in communicatie.

Welk bureau kan u optimaal begeleiden bij het creëren van een eigen gezicht? Flint Creative. Een bureau dat z’n wortels heeft in de tuinbouw.

Maar vooral ook een bureau met een eigen, verrassende aanpak. Zullen we eens verder praten?

De meest inspirerende tuinbouwvrouw van morgen?
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Column Johan de Jong

Sinds mensen
heugenis…

Johan de Jong is CEO bij Holland Contracting.  

De uitzendorganisatie is marktleider in tuinbouw  

en hoofdsponsor van Ranking the Grower.

het ondernemerschap belichten en belonen. De 

uitreiking is jaarlijks tijdens een evenement dat zijn 

gelijke niet kent. Iedereen die er ooit was, weet dat 

de tuinbouw wel degelijk successen kan vieren!

 

Holland Contracting is ook dit jaar hoofd-

sponsor van Ranking the Grower. We vinden het 

belangrijk het ondernemerschap in de sector te 

ondersteunen. Dit jaar is het bovendien dubbel 

feest: de vijfde editie én een aansprekend thema. 

Ranking the Grower heeft namelijk inspirerende 

vrouwen binnen de sector geselecteerd.

 

Laat ik duidelijk zijn: voor Holland Contracting zijn 

mannen en vrouwen gelijk. Het gaat ons om de 

beste mens op de beste plek. Maar vrouwen zijn al 

sinds mensenheugenis de grote onmisbare schakel 

in onze sector. Kijk maar eens naar de personele 

bezetting in de keten van zaad tot stek en van plant 

tot kant en klaar product. Al sinds mensenheugenis 

zijn vrouwen overal in de meerderheid en daardoor 

bepalend voor het succes van onze sector.

 

Ik wens alle genomineeerden en winnaars van 

Ranking the Grower daarom veel succes in deze 

spannende tijden. Maar dat wens ik uiteraard ook 

alle mannen naast deze vrouwen toe.

Successen zijn er om gevierd te worden, hoorde 

ik ooit iemand zeggen. En daar ben ik het mee 

eens. Niet dat je bij iedere order een tafeltje in een 

restaurant moet boeken. Maar het is belangrijk om 

bij sommige succesmomenten stil te staan, toch?

 

In de tuinbouw zouden we best wat vaker 

onze successen kunnen vieren. Waarom we 

dat niet doen? Is het onze werkmansgeest of 

bescheidenheid? Er is tenslotte genoeg te vieren. 

Natuurlijk, het is nu keihard werken aan betere 

tijden. Maar laten we ook niet vergeten om te 

genieten van de zaken waar we goed in zijn. Want 

juist met die dingen waarin je goed bent, kun je 

onderscheidend zijn.

 

Waar is de Nederlandse tuinbouw dan goed in? 

Onder meer in het telen van prachtige producten 

die je overal kunt kopen. Voor deze topproducten 

moet je toch echt bij Nederlandse telers zijn. 

Wereldkampioenen zijn we. Vraag het maar aan de 

consument. We zijn winnaars! Een ander succes vind 

ik het ondernemerschap in de sector. En daarin sta 

ik niet alleen. Vijf jaar geleden startte KAS Magazine 

met Ranking the Grower. Kern van deze wedstrijd: 

Succes Verzekerd!

Verras jezelf...

Flint Creative  -  Middel Broekweg 3  -  2671 ME  Naaldwijk  -  Telefoon 0174 610 000  -  www.fl int.nl 

Succesvol zijn in zaken heeft alles te maken met onderscheid. Onderscheid in producten, in dienstverlening én in communicatie.

Welk bureau kan u optimaal begeleiden bij het creëren van een eigen gezicht? Flint Creative. Een bureau dat z’n wortels heeft in de tuinbouw.

Maar vooral ook een bureau met een eigen, verrassende aanpak. Zullen we eens verder praten?

De meest inspirerende tuinbouwvrouw van morgen?
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Marianne de Winter is getrouwd en moeder van een zoon van 

18. Haar vader was tomatenteler in Loosduinen, maar zelf ging 

zij na haar studie een hele andere richting op. Ze werkte als 

facilitair manager in de zorg, was directeur van twee penitentiaire 

inrichtingen en bekleedde de functie van politie commissaris. Haar 

twee broers hadden in de tussentijd De Winter Logistics opgezet 

en toen haar oudste broer door ziekte uitviel, stapte Marianne in. 

Omdat zij vindt dat vrouwen meer zichtbaar moeten worden in 

bedrijven, zei ze direct ja toen zij werd gevraagd als jurylid voor 

Ranking the Grower. 

Waar heb je specifiek op gelet bij de jurering? 
“Als ik praat over geïnspireerd raken door anderen, denk ik aan 

mensen die origineel en creatief zijn, oog voor vernieuwingen 

hebben, die veel energie hebben en dit op anderen weet over 

te brengen. Iemand die open communiceert en anderen kan 

enthousiasmeren. Daar heb ik naar gekeken in de antwoorden. 

Ook het feit of deze vrouwen zelf ondernemer waren of in dienst 

zijn bij een bedrijf, speelde voor mij een rol.” 

Wie is jouw inspiratiebron binnen of buiten de tuinbouw? 
“Voor mij is Shawn Harris, de CEO van Nature’s Pride, een 

belangrijke inspiratie bron. Zij is iemand met visie, ziet kansen/

vernieuwingen en pakt deze aan. Zij heeft lef en krijgt mensen 

mee in haar visie. En het lukt haar dan ook om dit te realiseren met 

goede resultaten. Zij weet waar haar kracht zit en bouwt een team 

van mensen om haar heen die elkaar versterken.”

Wij stellen aan u voor

Jurylid
Marianne de Winter
DGA De Winter Logistics 

Marianne de Winter (50) is sinds augustus 2011 directeur 

grootaandeelhouder bij transportbedrijf De Winter 

Logistics. Dit Westlandse bedrijf, dat zij samen met haar 

jongste broer leidt, staat bekend als een specialist op 

gebied van sierteelt transport. Vanwege haar werk, koos 

zij er enkele jaren terug ook voor om zich met haar gezin 

in het Westland te vestigen. 

Over De Winter Logistics

De Winter Logistics is een collectieve 

sierteeltvervoerder werkzaam in Nederland, 

België en Duitsland. Het bedrijf heeft 

circa 250 medewerkers in dienst naast de 

flexibele schil. Mooie producten behandel 

je met zorg, aandacht en verstand van 

zaken. Dat is in de kern wat De Winter 

Logistics doet. Het bedrijf is zich dan ook 

zeer bewust van haar essentiële rol in de 

keten. Producten die met zorg zijn geteeld 

en gekweekt moeten in topconditie hun 

bestemming bereiken. Visie, vakmanschap 

en drive maken daarin het verschil.
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GreenTech feliciteert alle winnaars 
van Ranking the Grower!



Ondernemen in de 
tuinbouw inspireert! 
Tuinbouw zit al decennia in onze genen, we kennen de sector 
op ons duimpje. Daarom kunnen we met een gerust hart 
zeggen, dat ondernemers bij Flynth een sparringpartner 
hebben met gevoel voor innovatief en inspirerend ondernemer-
schap. Op deze manier worden kansen en mogelijkheden 
gecreëerd voor continuïteit en groei van hun bedrijf. Daar 
doen we het voor, dat inspireert!

I  Ondernemen inspireert  I

Inspirerende verhalen over ondernemerschap vindt u op 
www.flynth.nl of op onze social media kanalen: 

       facebook.com/FlynthNederland

       twitter.com/flynthtweets

“Hulde aan de

inspirerende

tuinbouwvrouwen

van Nederland!”

www.iperen.com

van harte
gefeliciteerd

namens
van iperen
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Categorie

Aardbeien

In de categorie Aardbei gingen uiteindelijk slechts

4 tuinbouwvrouwen met elkaar de strijd aan. 

Daarom koos de jury ervoor alleen een winnaar  

uit te roepen en geen ranking samen te stellen.  

De 4 kandidaten die deelnamen, zijn in alfabetische 

volgorde: Esther Bouten (Bouten Aardbeien), 

Carola Hereijgers (Mts Hereijgers), Sandra 

Huysman (De Westlandse Aardbei) en Annet 

Kalter (Kalter Aardbeien). Sla snel de pagina om en 

maak kennis met de winnaar…
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Annet Kalter
mede-eigenaar Kalter Aardbeien
Elke doos ‘Kalter-aardbeien’ moet een kadootje zijn. Daar gaat Annet Kalter van het aardbeien bedrijf 

in IJsselmuiden van uit. Annet timmerde enorm aan de weg de laatste jaren. Ze zette een eigen 

boerderij winkel op en werkte met een aantal ondernemers aan een streekmerk. Ook was ze mede-

initiatiefneemster van het initiatief Hollandse Aardbeien. Na een paar zeer drukke jaren, plant ze 

binnenkort bewust wat rust in. “Die rust is goed. Ik zal er vooral weer veel nieuwe inspiratie opdoen.”

#1
Categorie

Aardbeien
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Annet prijst de geweldige marketing van haar inspiratiebron Jos Looije van Honingtomaten

Naast dat Annet samen met haar man Richard een aardbeien  bedrijf 

runt, zette ze in 2010 de boerderijwinkel ‘De Moestuin’ op. Zelf 

noemt ze het een ‘belevingswinkel’. “Je kunt er onder andere zien 

hoe onze aardbeien geteeld worden, maar ook hoe een krop sla 

groeit of een tomaat.” Naast de winkel is namelijk een moestuin 

van 500 vierkante meter. In de winkel zijn aardbeien, aardbeien-

producten, kadopakketjes, streekproducten en groenten en fruit 

te koop. Bij het opzetten van de winkel kwam Annet erachter dat 

er maar weinig streekproducten waren in de buurt. In overleg 

met de provincie en een groepje enthousiaste ondernemers, 

maakte ze zich vervolgens sterk voor een streek merk. “Nu, vier 

jaar verder is er een heel aantal producten onder de naam (h)

eerlijk IJsseldelta verkrijgbaar”, zegt Annet. Kalter betrekt al negen 

jaar de consument bij het aardbeienproduct door hun aardbeien 

herkenbaar in de markt te zetten. In elk verkocht aardbeien doosje 

gaat een kaartje mee met de naam van het bedrijf en een foto 

van de ondernemers. “Zo kregen onze aardbeien een gezicht en 

konden we communiceren met de consument.”  

Dat wierp zeker zijn vruchten af, zo is op te maken uit het gasten-

boek die op de website van het bedrijf staat. Een ander initiatief 

waar Annet enthousiast aan meewerkte was ‘Hollandse Aardbeien’, 

een club van enthousiaste aardbeientelers die er alles aan doet 

om iedereen aan de Hollandse aardbeien te krijgen. Sinds 1 

januari 2012 is Kalter Aardbeien een ‘vrije teler’ en verzorgt de 

aardbeienverkoop dus zelf. De laatste uitdaging waar Annet haar 

tanden in zette, was het feit dat de aardbeienkwekerij graag 

RAppoRt Annet*

Is ambitieus: 5,0

Kan goed met teleurstellingen omgaan: 5,0

Is authentiek: 4,0

Leeft ondanks waan van de dag en 

tegenslagen visie na: 5,0

Is inspiratiebron: 5,0

Is succesvol: 5,0

Is betrokken bij mensen: 4,0

Maakt het verschil binnen sector/bedrijf: 4,0

*   Bovenstaande rapportcijfers zijn 

het gemiddelde van de cijfers die 

Annet kreeg toebedeeld van twee 

referenten. Hen werd door de jury 

van Ranking the Grower gevraagd per 

onderdeel een cijfer te geven tussen 

1 en 5, waarbij 1 niet goed is en 5 zeer 

goed. Annet noemt zelf de volgende 

persoonlijkheidskenmerken die maakt 

dat ze succes heeft: enthousiast, 

creatief, open communiceren, positief en 

authentiek.
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de Honingtomaat kan tillen. “Wat Jos van mij zou 

kunnen leren? Misschien wat meer persoonlijkheid. 

Dat hij meer laat zien wie er achter de honing-

tomaten zit.” Het positieve aan Bennie Wezenberg 

vindt Annet dat hij een groot hart heeft voor de 

tuinbouw in de Koekoekspolder. En dat het een 

veelzijdige topondernemer is. “Het is ook een 

ondernemer die voor iedereen toch altijd nog tijd 

heeft.” Dat komt volgens 

haar omdat Wezenberg 

ervoor gezorgd heeft 

dat hij de juiste en vooral 

goede mensen om zich 

heen heeft staan die 

samen met hem het 

bedrijf runnen. Een van 

de referenten zegt over 

Annet dat haar sterke 

kant is dat ze niet op 

een traditionele manier 

naar de teelt en verkoop 

van aardbeien kijkt 

maar zich laat leiden 

door haar eigen creativiteit en passie. “Dit levert 

vernieuwende producten en concepten op.” Verder 

looft hij haar omdat ze erg sterk is in haar open en 

persoonlijke communicatie. “Ze is heel toegankelijk 

en met haar enthousiaste persoonlijkheid slaat ze 

een brug tussen burgers en tuinbouw.”

gebruik wil maken van het aardwarmte project 

in hun gebied. “Na zeven jaar gestoei met de 

provincie, gemeente en buren zijn we vorig jaar 

verhuisd naar een andere locatie. Op deze locatie 

kunnen we aansluiten op de restwarmte van twee 

komkommerbedrijven die aardwarmte gebruiken. 

De planning is om in oktober draaien.” Deze 

verhuizing en de aansluiting op aard warmte wordt 

de kers op de taart voor 

Annet. Daarna maakt ze 

even ‘pas op de plaats.’ 

Dat dit best eens mag 

en juist goed is voor de 

inspiratie, heeft ze dit 

voor jaar geleerd bij de 

leergang Agro & Food van 

ELLLA, een academie voor 

innoverend leiderschap. 

“Ik ga straks vooral eerst 

eens genieten van ons 

bedrijf, de winkel en 

zeker van mijn gezin. Ik 

ga tijd maken voor rust 

en dan zal ik juist veel nieuwe inspiratie opdoen.” 

Annet noemt tomaten teler Jos Looije van Looije 

tomaten en Bennie Wezenberg van Wezenberg 

Transport als haar inspiratie bronnen. Ze prijst de 

geweldige marketing van Jos Looije. Ze hoopt 

dat ze ‘Kalteraardbeien’ ook naar het niveau van 
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Deze vrouwen
krijgen een eervolle 
vermelding

In totaal waren 42 dames in de race voor de titel ‘meest inspirerende tuinbouwvrouw’. 16 van hen haalden 

uiteindelijk het podium, maar dat doet niets af aan de overige 26 inspirerende tuinbouwvrouwen. Zij krijgen 

daarom op deze pagina’s een eervolle vermelding van de jury. 

Patricia van Staveren - Combivliet

Wilma Duijvestijn - Kwekerij Duijvestijn 

Mariëlle Stampraad - Duijvestijn Tomaten 

Categorie Groenten

Petra Barendse - Barendse-DC 

Hedy Willems - Komkommerkwekerij Willems 

Margret Grootscholten - Globe Plant
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Margit Wouters - Kwekerij Wouters

Renee van der Plas - P. van der Plas

Mirjam van der Meer - Cactus van der Meer

Esther van Geest - D.C. van Geest Potplanten

Francisca Reijm - Gerberakwekerij Reijm

Categorie Aardbeien

Sandra Huysman - De Westlandse Aardbei 

Carola Hereijgers - Mts Hereijgers

Esther Bouten - Bouten Aardbeien

Categorie Potplanten 

Erica Hazeu - Hazeu Orchids

Mylene van de Ven - Kwekerij Van de Ven
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Categorie Bloemen

Linda van de Westeringh - Quality Flower Group

Jose van Egmond - Van Egmond Lisianthus

Silvia Termeulen - Termeulen Roses

Miranda Kooij - Gerbera United

Martine van der Meer - Noordam Plants

Leandra de Boef - Rijnplant

Brigitte van Gentevoort - Anthura 

Ilone Zwinkels - Solis Plant

Ellen Scheffers - Richplant 

Desiree Olsthoorn - OK Plants
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Verspreid over het land zijn in het najaar van 2013 

en begin 2014 tien studiegroepen HNT van start 

gegaan. In elke groep zitten acht tot tien telers, 

die acht keer een hele middag bijeenkomen. Er 

zijn drie studiegroepen met komkommertelers, 

twee met siertelers en een met tomatentelers. 

De overige vier groepen bestaan uit telers van 

diverse producten. De meeste deelnemers 

hebben niet geïnvesteerd in HNT-techniek, zoals 

Studiegroepen 
essentieel voor 
goede start HNT

Tekst  Uko Reinders

Het Nieuwe Telen (HNT) is meer dan een simpele aanpassing van het kasklimaat en je leert het ook niet uit een 

boekje. Studiegroepen zijn de oplossing om telers op gang te helpen. In acht middagen brengen adviseurs de 

fijne kneepjes van HNT bij. Daar kunnen tuinders direct mee aan de slag. Een succesvolle formule, zo blijk uit 

enthousiaste reacties van telers en adviseurs. 
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Tijdens de 

bijeenkomst 

wordt dicht op de 

praktijk gezeten

Tuinders zien 
hoe andere 
tuinders met 
HNT aan de 
slag gaan

benaderd om aan een studiegroep deel te nemen.

Ook Peter Geelen merkt dat de interesse in HNT 

onder tuinders sterk toeneemt. “Jaren heb ik met 

de inzichten van HNT veel ongeloof ontmoet, maar 

de stemming is aan het kenteren. Dat komt door de 

studiegroepen. Tuinders zien hoe andere tuinders 

met HNT aan de slag gaan. Dat motiveert om ook 

wat te proberen. Ze kunnen daarbij terugvallen op 

de begeleiding van de studiegroep, wat veiligheid 

geeft.”

Alle kassen verschillen
Het succes van de studiegroepen komt volgens 

Dijkshoorn, Geelen en Voogt vooral doordat 

de theorie direct in de praktijk gebracht kan 

worden. Als telers op hun bedrijf tegen problemen 

aanlopen, kunnen ze daar in de volgende sessie 

op ingaan. Dat is belangrijk omdat alle bedrijven 

anders zijn. Dat maakt dat HNT in detail in elke 

kas op een eigen manier toegepast moet worden. 

Voogt geeft schermen als voorbeeld. “De 

vochtdoorlatendheid 

kan per schermtype 

sterk verschillen. De 

meeste schermen 

laten in combinatie 

met ventileren boven 

het gesloten scherm 

voldoende vocht door in 

de nacht. Als het scherm 

erg vochtdicht is, moet 

er soms toch een kleine 

kier ingezet worden. 

Dat blijkt dan uit een detailanalyse van het 

kasklimaat en de buitenomstandigheden.” Om 

de klimaatgegevens te kunnen analyseren is het 

handig wanneer enkele telers over Letsgrow 

software beschikken. “Via Letsgrow kunnen 

telers ook bij elkaar meekijken. Dat versterkt het 

leerproces”, zegt Geelen. Hoe tuinders met de 

materie omgaan is heel verschillend, merkt Voogt. 

“Een deel gaat er direct enthousiast mee aan 

de slag en krijgt HNT gaandeweg steeds beter 

onder de knie. Maar er zijn ook telers die de stof 

eerst mijlenver van zich afgooien. Ze zeggen: ik 

teel al twintig jaar op mijn manier en nu vertel jij 

mij dat het anders moet. Daarbij worden ze vaak 

gesteund door hun teeltvoorlichter. Maar veel 

telers die in eerste instantie sceptisch zijn, worden 

later toch enthousiast. In de studiegroep worden 

ze overtuigd door andere telers die de nieuwe 

inzichten wel in de praktijk brengen. Als het bij 

luchtbehandelingskasten of een extra energie-

scherm. Ook zonder die investeringen is het 

namelijk mogelijk om met de HNT-aanpak 2 tot 5 

m3/m2/jaar aan gas te besparen. De studiegroep is 

een goede start om die besparingen te behalen.

De groepen staan onder leiding van klimaat-

specialist Jan Voogt van Letsgrow en Peter Geelen 

van Plantmonitoring.NL. Zij hebben vele jaren 

ervaring met HNT en met het overdragen van 

kennis over deze materie. De bijeenkomsten vinden 

plaats op het bedrijf van een van de deelnemende 

telers. Daarvoor is gekozen om dicht op de 

praktijk te zitten. Een bijeenkomst begint met 

een theoretisch gedeelte. De informatie kunnen 

telers naderhand teruglezen in een studiemap 

die ze meekrijgen. Het ene deel van de theorie 

gaat over plantprocessen, waar wordt ingezoomd 

op de water-, assimilaten- en energiebalans. Het 

andere deel betreft het kasklimaat, met de thema’s 

energie- en vochtbalans van de kaslucht. Op elke 

bijeenkomst wordt een van deze onderwerpen 

eruit gelicht, waarna telers 

direct met de nieuwe 

inzichten aan de slag 

kunnen. Hun ervaringen 

en eventuele problemen 

worden in de sessie erna 

besproken.

Ook komend seizoen
De huidige serie bij-

eenkomsten zijn halver-

wege en binnenkort 

vindt een tussentijdse evaluatie plaats door 

Kas als Energiebron. Dit programma van LTO 

Glaskracht Nederland en het Ministerie van 

Economische Zaken organiseren en financieren de 

studiegroepen. Voorlopend op de evaluatie staat 

het volgens Aat Dijkshoorn van Kas als Energiebron 

al vast dat de studiegroepen worden voorgezet. 

“We denken na over een vervolg voor de 

bestaande groepen en er worden nieuwe gevormd. 

Er zijn er al twee: een groep tomatentelers in de 

Wieringermeer en een groep phalaenopsistelers in 

het Westland.”

Van deelnemers krijgt Dijkshoorn vrijwel alleen 

enthousiaste reacties op de studiegroepen. “We 

merken dat daardoor het vuurtje rondgaat. Telers 

passen de nieuwe kennis direct in de praktijk toe 

en zien al snel resultaten. Dat vertellen ze door 

wat nieuwsgierigheid opwekt bij andere telers.” 

Dijkshoorn wordt inmiddels volop door tuinders 
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hen wel goed werkt, waarom ook niet bij mij, zie 

je ze dan denken”, aldus Voogt. Volgens Voogt is 

de aanpak met studiegroepen een gouden greep. 

“Het gaat om gedragsverandering en dat kost veel 

tijd en begeleiding. Telers hebben de neiging om 

in drukke periodes in hun oude reflexen terug te 

vallen. In het leerproces willen we die oude reflexen 

afleren. Dat lukt goed, vooral als ze langer met 

HNT bezig zijn. Ze krijgen meer inzicht in oorzaak 

en gevolg, waardoor ze beter kunnen sturen.” 

Geelen denkt dat de meeste telers die nu in een 

studiegroep zitten, ook volgend jaar weer zullen 

meedoen. Dat is ook nodig vindt hij, want het 

duurt over het algemeen drie jaar voordat HNT een 

automatisme is geworden. “In het eerst jaar hoor 

je het aan, in het jaar erna ga je er echt mee aan de 

slag en in het derde jaar ga je de teelt fine-tunen.”

Kantinebijeenkomsten
Om een voorproefje te geven van de 

studiegroepen organiseerde Kas als Energiebron 

samen met LTO Groeiservice eind 2013 en begin 

2014 een aantal kantinebijeenkomsten. Daar 

zijn circa 300 telers op afgekomen, waarvan 80 

zijn doorgegaan in een studiegroep. Ook dit 

najaar willen LTO Glaskracht Nederland en Kas 

als Energiebron kantinebijeenkomsten houden. 

Daarin zal onder meer worden ingegaan op de 

meest recente proeven en vertellen telers over hun 

ervaringen met HNT en de studiegroepen. Gezien 

de verwachte groei van het aantal deelnemers, 

zoekt Kas als Energiebron nog teeltadviseurs om  

de studiegroepen te leiden. Mede daarom komt 

er een cursus HNT voor adviseurs. “Deze cursus is 

ook belangrijk om het groeiende aantal telers dat 

met HNT aan de slag gaat te begeleiden. Omdat 

er belangstelling is voor een verkorte versie van de 

studiegroep, komt die er ook. Maar ik wil iedereen 

wel aanraden om de reguliere studiegroep van 

acht bijeenkomsten bij te wonen. Dat is echt 

nodig om HNT onder de knie te krijgen”, aldus 

Dijkshoorn. Voor een reeks van acht bijeenkomsten 

betaalt een deelnemer 950 euro. Dat is de helft 

van de werkelijke kosten; de andere helft wordt 

door Kas als Energiebron bijgelegd. Dat doet het 

programma omdat de cursus bijdraagt aan de 

doelstelling van de glastuinbouw om de CO2-

uitstoot te verlagen. Medewerkers van bedrijven 

die aan een studiegroep willen deelnemen kunnen 

aanspraak maken op subsidie van Colland, wat 

goed is voor 75 procent van de kosten.

Kijk voor meer informatie over 

HNT en de studiegroepen op 

www.energiek2020.nu.

Jac Haenen,

Haenen-Van Nies uit Velden 
(1 ha potanthurium): 
“Ik heb nu vier bijeenkomsten achter de rug 

en ervaar dit initiatief als zeer positief. We 

leren vooral om anders tegen klimaatregeling 

aan te kijken. Om een actief klimaat in de kas 

te creëren heb ik tot nu toe altijd gewerkt 

met instrumenten als minimum lucht en 

minimum buis. In de studiegroep worden 

die maatregelen overboord gegooid, wat 

behoorlijk ingrijpend is. Het is voor mij heel 

belangrijk dat die overgang wordt begeleid 

door de studiegroep. De adviseur vertelt 

over de achtergronden en er zijn altijd volop 

discussies met de telers. Dat helpt echt om op 

het bedrijf de juiste beslissingen te nemen.”

Dion van Mullecom, 

Multigrow Grashoek 
(5,75 ha komkommer): 
“We hebben altijd interessante discussies in de 

studiegroep HNT. Die ontstaan vooral als de 

theorie niet overeenkomt met wat de meeste 

tuinders in de praktijk doen. We hebben 

allemaal onze eigen teeltwijze die er door 

de jaren heen is ingesleten. We kijken toch 

vreemd op als de theorie lijnrecht tegenover 

de dagelijkse praktijk staat. Een voorbeeld is 

het ontvochtigen, zonder het verhogen van de 

minimum buis.”

Marcel van der Loos, 

Barendse in Middenmeer 
(18,3 ha paprika): 
“Voordat ik aan de studiegroep ging 

deelnemen, vroeg ik me af wat ik nog zou 

kunnen leren over zaken als buistemperatuur, 

schermen en vochtdeficiet. Ik dacht dat ik door 

mijn ervaring en opleiding in de tuinbouw 

bijna alles wel wist. Toch kwam ik na elke 

bijeenkomst weer terug met het gevoel wat 

opgestoken te hebben. Een eyeopener vond 

ik de informatie over de vochtbalans tussen 

aanvoer en afvoer. Die is belangrijker voor het 

gewas dan de vochtigheid zelf.” 





Het team van KAS Tuinbouwcommunicatie bedankt de jury, 
de sponsors en de deelnemers van Ranking the Grower 2014 
voor hun medewerking, inzet en enthousiasme en feliciteert  
alle inspirerende tuinbouw  vrouwen met hun podiumplaats! 

Een jaar lang
maandelijks
50 afbeeldingen
voor maar
€62,50 per maand*

Écht goede
tuinbouw

stockfoto’s?

*  Kijk op de website voor de voorwaarden

Tuinbouw 
Nederland 
gefeliciteerd!

www.marelloonwerk.nlT 0174 512 537   
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Column Jeroen Naaijkens

Ibu Inda Sekali

Jeroen Naaijkens was elf jaar directeur van HAS 

Den Bosch. Momenteel runt hij Wokke Food 

Systems, een advies- en onderzoeksbureau 

op gebied van duurzame ontwikkeling en 

voedselvoorziening. 

voor mij gedaan heeft. Het APINDO-bestuur 

was zeer verdeeld over het project. Zij was vice-

voorzitter en om de discussie te beslechten besloot 

zij mij persoonlijk maar eens te gaan bekijken. Mijn 

beleefde reactie gaf haar vertrouwen. Het project 

ging door, het trainingscentrum kwam er en ik zou 

daarna nog vaak naar Jakarta gaan. Dan in 2014 zie 

ik haar terug, onverwacht, nu in een felrode lange 

jurk, met kleurige bloemen. Wat ouder geworden, 

maar haar haar nog vol en diep zwart. Ik spreek haar 

aan met Ibu, zoals gebruikelijk in Indonesië, wat 

zowel mevrouw als moeder betekent. Ze is duidelijk 

gecharmeerd als ik haar vertel van onze eerste 

ontmoeting, ze weet het nog! Ze is nu 86 en vraagt 

hoe oud ik ben. “65.” “Dan bent u net zo oud als mijn 

zoon, die is ook geboren in 1948... in het oerwoud.” 

En ineens zit daar een meisje van 20, studente, actief 

in de bevrijdingsoorlog. Zich voor de Nederlandse 

soldaten verschuilend in het oerwoud, waar dan haar 

eerste kindje geboren wordt. Moeder geworden 

in het oerwoud, vastbesloten wat voor haar land te 

betekenen, zelfbewust. Ze wordt ondernemer en 

bestuurder. Is elegant en zakelijk. Levendig en alert. 

Neemt haar eigen beslissingen en durft mensen te 

vertrouwen. Ook Nederlanders. 

Ibu Inda Sekali, prachtig! 

Hoe groot is de kans dat je in een gezelschap meteen 

iemand herkent met wie je ooit, bijna twintig jaar 

geleden, vijf minuten gesproken hebt? Het overkwam 

mij afgelopen maand in Jakarta. In een gehoor van 

zo’n vijftig Indonesiërs zag ik opeens de dame die 

ik lang geleden even sprak. Dat was in 1996, tijdens 

mijn eerste project in Indonesië. Na drie weken over 

Java te hebben rondgereisd, zat ik in het kantoor 

van werkgeversorganisatie APINDO mijn verslag 

uit te werken. Het ging over de haalbaarheid van 

een op te richten trainingscentrum. Plots stapt een 

dame naar binnen. Indonesisch, in leeftijd ouder dan 

ik, maar hoeveel? Elegant gekleed in lange zwarte 

rok en blouse met ruches. Ze straalt gezag uit en 

vraagt heel direct, in deftig Nederlands, wie ik ben 

en wat ik doe. Door haar deftige spraak doet ze 

me denken aan mijn grootmoeder, dus ik geef haar 

beleefd antwoord. Maar een toelichting waarom 

ze dat wil weten of wie ze zelf is geeft ze niet! Na 

en paar minuten bedankt ze me en verdwijnt weer 

even plotseling. Pas later hoor ik wat deze dame 



www.alfa.nl

De ondernemende mens centraal

Alfa Accountants en Adviseurs
Tiendweg 6
2671 SB Naaldwijk
Telefoon 088 2532450
naaldwijk@alfa.nl
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Volg ons: 

Alfa feliciteert alle genomineerden 
en winnaars van
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Voordat hij in dienst trad bij KAS TuinbouwCommunicatie werkte 

Hans van Renssen als accountmanager bij Vakblad voor de 

Bloemisterij, waar hij ervaring opdeed in de tuinbouw. Die ervaring 

zet hij momenteel volop in en bouwt hij bovendien verder uit in 

de functie van uitgever bij KAS TuinbouwCommunicatie, waar hij 

verantwoordelijk is voor zowel de printproducten als het online 

portfolio. Vanuit zijn functie is hij nauw betrokken bij Ranking the 

Grower, waarin hij dus ook als jurylid fungeert. 

Waar heb je specifiek op gelet bij de jurering? 
“Ik heb bovenal gekeken naar de antwoorden die de kandidaten 

gaven op de open vragen die wij hen stelden. Over het algemeen 

vind ik de deelnemende vrouwen erg bescheiden. Vrijwel geen 

enkele tuinbouwvrouw heeft zichzelf opgegeven, het merendeel 

van de aanmeldingen kwam van derden. Kennelijk zien veel 

vrouwen in de tuinbouw zichzelf dus niet direct als inspirerend, 

terwijl zij dat wel zijn. Daarom was het belangrijk om te kijken waar 

hun antwoorden overeen kwamen met die van hun referenten en 

vooral ook waar niet.”

Wie is jouw inspiratiebron binnen of buiten de tuinbouw? 
“Mijn inspiratiebron is mijn eigen vrouw. Zij is een werkende 

vrouw, leidster op een kinderdagverblijf, huisvrouw, moeder en 

partner. Dat zij mij de ruimte geeft om mijn werk te doen en mij 

een luisterend oor biedt, maakt mij zowel privé als ook zakelijk een 

meer dan volledig persoon!”

Wij stellen aan u voor

Jurylid
Hans van Renssen
Uitgever KAS TuinbouwCommunicatie

Hans van Renssen (37) is sinds januari 2013 uitgever 

bij KAS TuinbouwCommunicatie, het multimediale 

communicatie bedrijf dat verantwoordelijk is voor 

producten als KAS, GroenteNet, SierteeltNet, HortiBiz 

en TuinbouwMarktplaats. Hij heeft al meer dan

12,5 jaar ervaring in de marketing en dan met name 

door het verkopen van bereik aan adverteerders. 

Over KAS TuinbouwCommunicatie

KAS TuinbouwCommunicatie biedt 

telers en toeleveranciers dagelijks 

verheldering vanuit alle hoeken. 

Van de ondernemersverhalen en 

gewasspecifieke thema’s in KAS Magazine 

tot de technische achtergronden en 

toelichtingen in KAS Techniek. HortiBiz 

Magazine voorziet als Engelstalige titel 

bovendien telers over de grens van 

tuinbouwinformatie. Bij de online kanalen 

SierteeltNet, GroenteNet en de daaraan 

gekoppelde GewasNetten ligt de focus 

vooral op het nieuws. TuinbouwTV, 

TuinbouwJobs en TuinbouwMarktplaats 

maken het pakket compleet. 
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De jury heeft geoordeeld, de rankings zijn bekend. 

Maar daarmee is Ranking the Grower 2014 nog niet 

ten einde. Nu is het namelijk aan u om uw favoriet te 

kiezen. Wie is volgens u het meest inspirerend van 

allemaal? 

Ga naar www.rankingthegrower.nl en breng uw stem uit 

op een van de kandidaten. Wie van de tuinbouwvrouwen 

die aan Ranking the Grower deelnam, moet volgens 

u de overall winnaar worden en verdient het om deze 

publieksprijs toegekend te krijgen? Dit najaar maken 

wij de uiteindelijke winnaar bekend via GroenteNet, 

SierteeltNet en de website van Ranking the Grower.  

Vanwege de zomerperiode verschijnt KAS in de maand 

augustus niet. Eind september valt er weer een editie 

van KAS Techniek door de bus. Deze staat in het teken 

van Automatisering en Logistiek. Daarnaast zetten wij de 

paprika, die dit jaar 50 jaar bestaat, in de spotlights. Heeft 

u redactionele suggesties voor dit nummer? Neemt u dan 

contact op via redactie@tuinbouwcommunicatie.nl. Zijn 

deze thema’s interessant om bij te adverteren, laat het dan 

weten via sales@tuinbouwcommunicatie.nl. 

In nummer 4 van KAS Magazine stond een reportage in 

de serie ‘Grenzeloos’. In deze serie worden regelmatig 

projecten beschreven die tot stand zijn gekomen met 

hulp van de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO. In 

het betreffende artikel wordt per abuis gesproken over 

Galacia Greenery. Dit moet echter Galicia Greenery zijn. 

Galicia Greenery is een initiatief van FoodVentures. 

stem op uw 
favoriete 
tuinbouwvrouw!

in de volgende KAs

Rechtgezet… 



Een logische keuze!

Bouwkavels voor ondernemers met toekomstvisie

• Bevat de volgende functi es: glastuinbouw, bedrijventerrein en woonomgeving.

• Centraal gelegen in de hotspot van de Nederlandse glastuinbouw.

• Uitstekend ontsloten direct aan de afslag A12-A20 Rott erdam – Den Haag – Utrecht.

• Waddinxveen is de vierde meest vriendelijke MKB gemeente van Nederland.

• Duurzame vesti gingsmogelijkheden en besparende energieoplossingen.

• Rechthoekige ruime kavels en dubbel ruimtegebruik mogelijk.

• Per direct beschikbaar.

Maak vandaag nog een afspraak voor een oriënterend gesprek 
met Wayland Developments! 

Weg en Land 2  2661 DB  Bergschenhoek  T 010 521 08 81  
info@wayland.nl  www.waylanddevelopments.nl 

Glasparel+,
ruimte voor

Top
Growers!
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Een klimaat waarin gewassen onder de ideale omstandigheden kunnen 
groeien, draagt bij aan een optimaal bedrijfsresultaat. En dat is exact het 
perfecte ’klimaat’ waar wij graag in adviseren en aan meewerken. Svensson 
introduceert vijf oplossingen om licht, luchtvochtigheid en energie beter te 
reguleren waardoor de kwaliteit van uw gewassen én de opbrengst nog 
beter wordt. 

Vijf oplossingen voor een beter klimaat

www.ludvigsvensson.com


