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Verkochte aantallen x duizend

groene planten

Cijfers hedera blijven achter 

bij vorig jaar

Tot en met week 12 werden via 
FloraHolland ruim 6,5 miljoen 
stuks hedera verhandeld in met 
name de potmaten 8, 9 en 13 cm. 
Dit is 5% minder dan in de eerste 
12 weken van 2012. Doordat ook 
de middenprijs 3% zakte naar 
63 cent, brachten alle hedera’s 
samen met ruim ! 4,1 miljoen 
9% minder op dan vorig jaar. De 
stemming onder producenten is 
redelijk positief. ,,Het voorjaar 
moet nog beginnen, maar de 
eerste maanden waren redelijk”, 
stelt teler Johan Eggermond van 
kwekerij EasyGrow in Made. 
,,De vraag loopt lekker door. Met 
name naar het Oosten lijkt meer 
te gaan dan ooit tevoren”, aldus 
Eef van der Heijden van Caparis 
Hederaculturen in Opeinde.

Pasen

De aanloop naar Pasen vormt 
voor bedrijven die zich toeleggen 

Verkochte aantallen en middenprijs hedera op de FloraHolland-

op het maken van plantenarran-
gementen de drukste tijd van het 
jaar. Reacties van deze bedrijven 
wekken de indruk dat het ge-
bruik van hedera stabiel blijft.
Kees Schatteleijn, inkoper groene 
kamerplanten bij Juniflor, zag de 
vraag naar hedera voor Pasen 
heel licht toenemen. ,,De prijzen 
liepen wel ietsje op, maar hedera 
was nog niet schrikbarend duur”, 
aldus Schatteleijn. Hoewel Juni-
flor de nodige handel naar Rus-
land verzorgt, zegt Schatteleijn 
daar voor hedera geen stijgende 
lijn te zien. ,,Hedera’s die ik koop 
gaan vooral richting Engeland. 
Het is een traditioneel product 
voor traditionele klanten.”

Piekjes en dalen

Product-marktadviseur Jacco 
van der Hoeven ziet in de sta-
tistieken dit jaar bij hedera een 
opvallend aanvoerpiekje in week 
6. ,,Dat kan van alles zijn, maar 
zou verband kunnen houden 
met Vrouwendag.” Producenten 
waarschuwen dat kijken naar de 
korte termijn bij hedera verwar-
rend is. ,,De patronen in aanvoer 
en prijsvorming zijn elk jaar ver-
schillend. Het gaat met pieken en 
dalen. Je weet nooit wanneer je 
wat krijgt”, meent Van der He-
ijden.   
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 Maatschap Haenen-van Nies   Concept Heart-

Jac Haenen

Waarom Heartsbeats?

„Mijn collega Peter Opschroef en ik willen de kwaliteit van het anthuri-
umschap naar een hoger plan tillen en ons meer onderscheiden van de 
massa. Wij zetten beiden af via Landgard. Deze veiling is sterk in de afzet 
van perkgoed, maar de afzet van kamerplanten stagneert. Met dit con-
cept willen we de cirkel doorbreken.”

„Wij richten complete verkooptafels in, inclusief nieuw verpakkings- en 
promotiemateriaal. De tuincentra hebben bovendien de mogelijkheid om 
per soort een tray te bestellen. We merken dat met name dit laatste erg 
gewaardeerd wordt. Vaak moeten klanten grotere volumes afnemen en 
dat komt de kwaliteit van het schap niet ten goede. Door de kleine bestel-
eenheden staat er altijd een vers product.”

„Wij hebben direct contact met de eindklant, maar de logistiek en de 
financiële afrekening gaan via Landgard Herongen. Het is natuurlijk niet 
zo dat we voor een tray naar de veiling rijden. We zijn nu een maand 
bezig met het concept en inmiddels staan we in twaalf tuincentra, dus 
we hebben het wel over een iets groter volume. De trays gaan met de 
bestaande distributiestromen mee.”

Hebben klanten oren naar dit concept?

„We zijn in februari met één tuincentrum begonnen en nu zitten we op 
twaalf. Dus wij zijn positief. Het is nu afwachten hoe de consument 
’Heartbeats’ gaat oppakken; daar draait het natuurlijk allemaal om. Wij 
willen rechtstreeks in contact komen met de tuincentra. En dat gaat best 
goed. Alle partijen hebben er immers voordeel bij dat het schap verbe-
terd wordt. Niet iedereen wil de vrije hand geven aan ons, daar wordt 
best verschillend over gedacht. Voor ons is het dan zaak om samen tot 
een maatwerkoplossing te komen. Samen kom je verder. Het is onze 
bedoeling om tot een langdurige relatie te komen; het is zeker niet ons 
doel om snel te scoren.”

„We willen het concept uitrollen de komende maanden. Wij richten ons 
alleen op Duitsland. Dat is in onze achtertuin. De lijnen zijn kort; dat is in 
ons voordeel. We zullen op den duur ook het personeel in de tuincentra 
gaan trainen wat anthurium betreft en we brengen regelmatig een bezoek 
aan de locaties. Alles zal erop gericht zijn om de presentatie en dus ook 
de afzet van anthurium te verbeteren.”
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