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Met een koninklijke ‘lach’ opende Prinses Maxima het nieuwe Keukenhofseizoen. Op 17 maart was het park in 
Lisse nog voor haar en alle andere officiële genodigden. De dag daarna gingen de deuren open voor het publiek. 
Keukenhof wordt voor de 61e keer gehouden en staat steevast in de top 10 van meest bezochte toeristische trek-
pleisters van ons land. Voor de bloemisterijsector is Keukenhof vooral een platform om aan het grote publiek 
een bloemrijk visitekaartje af te geven op het gebied van kwaliteit en productvernieuwing. De Bloemenkrant 
zal de komende weken de activiteiten op Keukenhof uitgebreid belichten.

Koninklijke ‘lach’ opent Keukenhof

De laaaaaaaaaangste plantenbak van de wereld...
Zaterdag 20 maart is de langste aan-
eengesloten plantenbak van de wereld 

ligers. Aansluitend is om 16.00 uur 
de langste aaneengesloten planten-

Bleiswijk 
geschikt voor 
GreenRail 
Terminal
Bleiswijk lijkt een geschikte 
locatie voor een GreenRail 
Terminal. Dat is de conclusie 
van een onderzoek naar de haal-
baarheid van een spoorterminal 
in het westen van Nederland. 

Hamifleurs opent 
‘dealingroom’ 
voor inkopers
Op donderdag 18 maart is de ultra-
moderne inkoopdealingroom van 
Hamifleurs (onderdeel van de Dutch 
Flower Group) officieel in gebruik 
genomen. Sinds een aantal weken 
worden de bloemen door de inko-
pers ingekocht vanaf de werkplek 
bij Hamifleurs via het zgn. kopen op 
afstand met behulp van flatscreens 
van 37 inch doorsnee. Alle klokken 
binnen Nederland zijn overzichtelijk 
verdeeld per inkoper.

Donderdagmorgen is de ruimte 
officieel geopend door de twee 
jongste inkopers van Hamifleurs 
met een champagneontbijt voor de 
inkopers. De inkopers zijn daarbij 
letterlijk in een nieuw jasje gesto-
ken.
De inkopers zijn inmiddels al hele-

maal gewend aan de nieuwe dea-
lingroom. Iedere inkoper beschikt 
over twee grote flatscreens van 37 
inch doorsnee waarbij ze precies 
kunnen zien wat er op alle veilingen 
gebeurt.
In het verleden kochten enkele 
inkopers rechtstreeks op de veiling-
tribune, nu zitten alle inkopers in 
één ruimte naast elkaar. Ze kunnen 
direct overleggen over de prijzen en 
beschikbaarheid van de bloemen 
waardoor men op dat moment kan 
beslissen waar het beste kan wor-
den ingekocht. Vanaf hun werk-
plek kunnen inkopers zonder tijds-
verlies schakelen tussen de klok-
ken en direct kopen. Hamifleurs 
heeft hierdoor een volgende stap 
gemaakt in het digitaal veilen van 
de bloemen.

100% uw doelgroep 
bereiken met een 
oplage groter dan 

19.000 exemplaren?

Neem contact op met 
Jaap Verschoor

06 - 22 66 85 55
advertentie@bloemenkrant.nl


