


Uw succes 
in de handel 
is onze 
motivatie 

Blooming Dreams: de parels 
onder de kamerplanten

Growing …
Wij zijn gespecialiseerd in het kweken 
van bloeiende kamerplanten die per-
fect aansluiten op de vraag vanuit de 
markt. Onze producten zijn de parels 
onder de kamerplanten en worden 
met veel liefde, zorg en vakkennis 
geteeld en verkoopklaar afgeleverd. 
AltaNova is traditioneel ambachtelijk 
met een open vizier op de toekomst 
en een creatieve geestdrift. 

Creating …
Onze organisatie investeert veel in de 
belevingswaarde voor de consument; 
wij creëren nieuwe concepten die bij 
de consumenten een geluksgevoel 
teweegbrengen. Naast deze mis-
sie creëren wij intern een veilige en 
transparante werkomgeving waarin 
met respect voor elkaar en het mi-
lieu wordt gehandeld. Dit laatste is 
aantoonbaar door onze MPS GAP- en 
MPS SQ-certificeringen.

Innovating …
Elkaar motiveren om met ideeën te 
komen, is een wezenlijk onderdeel 
van onze identiteit. De AltaNova- 
teamleden zijn de innovators van het 
bedrijf en wij zijn trots op hun ver-
nieuwingsdrang. Soms ontwikkelen 
we samen nieuwe producten, maar er 
kunnen ook kleine, praktische aan-
passingen aan bestaande concepten 
worden doorgevoerd, zoals de kunst-
stofboog in de 12 cm Stephanotis en 
Jasmijn laat zien. 

Toeleverancier van kunststof producten voor de professionele tuinbouw

Van Krimpen BV 

Molenstraat 42

4758 AB  Standdaarbuiten

0031 – (0)165 – 318500 

info@krimpen.nl

www.krimpen.nl
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Stap in de wereld van 
Blooming Dreams 

Van Tuijl
pots - trays - sticks

Hertog Karelweg 25,  4175 LS  Haaften  -  Tel. (0418) 592355  -  Fax (0418) 591360  -  E-mail: info@vth.nl  -  www: vth.nl

Van Tuijl
pots - trays - sticks

Hertog Karelweg 25,  4175 LS  Haaften  -  Tel. (0418) 592355  -  Fax (0418) 591360  -  E-mail: info@vth.nl  -  www: vth.nl

Van Tuijl
pots - trays - sticks

Hertog Karelweg 25, 4175 LS Haaften - Tel. (0418) 592355  -  Fax (0418) 591360  -  E-mail: info@vth.nl - www: vth.nl

Van Tuijl
pots - trays - sticks

Hertog Karelweg 25,  4175 LS Haaften - Tel. (0418) 592355 - Fax (0418) 591360  -  E-mail: info@vth.nl  -  www: vth.nl

Van Tuijl
pots - trays - sticks

Hertog Karelweg 25,  4175 LS  Haaften - Tel. (0418) 592355  - Fax (0418) 591360  -  E-mail: info@vth.nl  -  www: vth.nl

Hertog Karelweg 25 
4175 LS  Haaften
T +31 (0) 418 59 23 55 
F +31 (0) 418 59 13 60  
E info@vth.nl
W www.vth.nl

Deze kunststof boog hebben wij met Altanova ontwikkeld.

Onder de merknaam Blooming Dreams introduceren wij 
speciale bloeiende planten en plukfruit die sfeer en kleur in 
en rondom huis brengen. De planten van Blooming Dreams 
hebben als bijzondere eigenschap dat ze consumenten toela-
chen en een kamer of terras/tuin met hun look-and-feel direct 
aankleden. Ze worden aangeboden in een speciaal ontworpen 
hoes en bijpassend label. Veel tuincentra en bloemisten zetten 
onze producten op een leuke presentatietafel als aanmoedi-
ging; stap in de wereld van Blooming Dreams!

 Verkoopklaar product voor de handel

 Grote meerwaarde in maatwerkoplossingen

 Een breed en bloeiend assortiment voor elk seizoen

 Absolute topkwaliteit planten

 Assortiment voor binnen en buiten

 Innovaties met bijvoorbeeld geurthema’s
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Wij leveren planten met een uniek en sterk karakter 
die in diverse typen inrichtingen passen . Het zijn 
producten onder private labels van de klant en in 
concepten die wij in eigen beheer ontwikkelen. Wij 
geloven dat onze planten de wensen van handela-
ren met die van de eindconsumenten combineren. 
Ook voor uw marktbenadering of retailformule ont-
wikkelen wij graag een concept op maat. Informeer 
naar de mogelijkheden!

Onze voorjaarsproducten zijn:
 Jasminum polyanthum
 Trachelospermum jasminoides
 Cytisus racemosus
 Ceanothus
 Dipladenia
 Bougainvillea
 Rubus
 Passiflora

Planten met een sterk karakter 
en stijlvolle uitstraling 
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Gespecialiseerd in
bloemen- en plantentransport.

Rua Joao de Deus no 1

1230-016 Benavente

T +351 263 589 011

www.serviroad.pt/HomeTrading
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Onze zomer-/najaarsproducten zijn:
 Chrysant
 Hebe addenda op stam
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Klimplant 
Stephanotis uit 
Madasgaskar 
De Stephanotis groeit als een echte klimplant omhoog 
langs een touw, net als in haar land van herkomst: Ma-
dagaskar. Daar slingert de plant langs bomen tot grote 
hoogte, in de schaduw van het bladerdek. In deze groei-
fase maakt de plant de bloemknoppen aan, zo klein als 
speldenknopjes. Als de Stephanotis plant lang genoeg is, 
wordt de plant in de kunststof boog gedraaid. 

Extra liefde en aandacht in de broei-afdeling
Nadat de Stephanotis in de boog is gedraaid, krijgt ze op 
de broeiafdeling extra temperatuur en licht toegediend. 
Daarmee wordt het subtropische klimaat van Madagaskar 
nagebootst. Onder invloed van deze condities ontwik-
kelen de (spelden) knopjes tot grote bloemtrossen. Als 
de bloemtrossen op de juiste rijpheid zijn, worden de 
planten geraapt en verzendklaar gemaakt voor de vol-
gende schakel in de keten: via veiling en exporteur naar 
de consument. 

Storytelling
De Stephanotis wordt op het bedrijf van AltaNova 
vermeerderd in de winterperiode. De stekken worden 
gesneden van moerplanten en in pluggen gestoken 
om te bewortelen. De fase van bewortelen wordt ge-
daan onder tunnels van plastic folie. Daarna worden de 
gewortelde stekken geraapt en opgepot vanaf maart tot 
en met september. Als de planten lengte gaan maken, 
worden ze met de hand geraapt en aan touw gebonden. 
Na het indraaien klimt de plant zelf verder omhoog in het 
touwtje. Als de plant voldoende lengte heeft, wordt zij 
in de kunststof boog gedraaid. Met uitzondering van het 
oppotten worden alle handelingen aan de plant handma-
tig uitgevoerd. Ambachtelijk vakmanschap!
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Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het 
van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve 
organisatie met meer dan 800 specialisten in accoun-
tancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor 
bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én 
specialistische branchekennis. Ontdek het zelf en 
neem vrijblijvend contact met ons op.

088 2531850
bleiswijk@alfa.nl

Thuis in uw omgeving

Alfa Accountants Bleiswijk
Hoekeindseweg 39
2665 KA Bleiswijk

Specialist in watertechniek

50 jaar ervaring in aanleg en service

Marck Water en Elektrotechniek BV
Albert van ´t Hartweg 47a
2913 LE Nieuwerkerk ad IJssel
Tel. 0180 - 312937
www.marcktechniek.nl 
info@marcktechniek.nl

Wateropslag
d

Bovenberegening
d

Druppelinstallatie
d

Eb- en vloedinstallatie
d

Elektrotechniek
d

Hogedruk luchtbevochtiging
d

Dakberegening
d

Vloeibare meststoffen
d

Omgekeerde Osmose
d

Ontsmetting
d

Tuinberegening

www. babyplants.nl

Geworteld met Passie

Altanova 

Moerkapelse zijde 19

2752 BB Moerkapelle

tel: +31(0)79 5932502

fax: +31(0)79 5932088

MPS: 601618

Jan Bos - Sales

m. +31(0)6 53196068

jan @altanova.nl

www.altanova.nl

www.blooming-dreams.eu

Altanova 

Zaaipad 8

2761 KD Zevenhuizen

tel: +31(0)180 63 40 75

fax: +31(0)180 63 14 97

MPS: 601618

Hoogendoornplants

Baarlosedwarsweg 4

8316 RV Marknesse

tel: 0527-204150

Fax:0527-201111 

MPS: 802434

Pationova

Bloemenweg 6

8315 RJ Luttelgeest

tel: 06-49149647

fax: 0527200109

MPS: 803370


