Blooming business,
Booming business

Kwekerij Piet Vijverberg levert Dracaena
en orchideeën van kas naar klant

’s Ochtends om 7 uur is het personeel al volop
in touw bij kwekerij Piet Vijverberg. Het tijdstip
heeft alles te maken met de veilingklok en de
vraag naar verse bloemen. De producten van
de dag ervoor worden in alle vroegte geveild
en daarna direct verstuurd. Toch gaat zo’n 95%
van Vijverbergs bestellingen niet meer langs de
veiling, maar rechtstreeks naar de afnemers. En
ook de online verkoop aan consumenten via de
webshop van de kweker zelf groeit gigantisch.

Het familiebedrijf bestaat al meer dan 70 jaar en richt zich sinds de
jaren ’60 op de kweek van kamerplanten. Op dit moment levert de
kwekerij topkwaliteit orchideeën en Dracaena’s. ‘Wij bedienen vooral
het hogere segment. Onze orchideeën staan in hotels in Dubai maar
ook in tuincentra in Zuid-Frankrijk’, vertelt manager Alex Duijndam,
‘Kwaliteit is voor ons heel belangrijk. Dat geldt voor onze planten, maar
ook voor de manier waarop we ons proces inrichten. We investeren
flink in innovaties.’

Vanuit de kas direct naar de klant

‘In 2015 zijn we samen met PostNL aan tafel gaan zitten. Samen wilden we onderzoeken of het mogelijk zou zijn om planten als pakket
te verzenden naar consumenten’, zegt Alex. ‘Na een uitvoerige
testperiode hebben we samen een online platform opgericht,
waarbij bloemen en planten rechtstreeks van de kweker aan
consumenten geleverd worden. En dat blijkt een enorm succes,
de verkoop groeit ieder jaar enorm.’

Over Kwekerij Piet Vijverberg

Piet Vijverberg is een kwekerij met een lange historie. Bij dit bedrijf,
van oudsher gevestigd in het Westland, is inmiddels de derde generatie
kwekers actief. De grondlegger van de kwekerij is Kees Vijverberg.
Hij startte in 1946 het bedrijf in Naaldwijk als groentekwekerij en
begon later ook met sierteelt.

‘Bloemen en planten versturen,
kan dat? Ja, dat kan.’
Alex Duijndam, manager

