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product 
lijnen

8
product 
groepen

2
variëteiten 
28

8.000.000
planten

Meer dan 

per jaar

Gepassioneerde 
kwekers 
in Nederland en 
België

15

Licentie 
kwekers 
Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Italië en 
Verenigd Koninkrijk

8 Nederland, Afrika

Exclusieve 
samenwerkingen met 
veredelaars en telers 

gedurende het hele proces

en heeft het gehele 
stek- en bewortelings 
proces in eigen beheer. 

Addenda is een 
stek leverancier 
van exclusieve 

genetica

Kies je voor Addenda®, dan word je beloond met 
prachtige ijzersterke bloeiende planten. 

Het enige wat ze nodig hebben, 
is een scheutje liefde.

De kwekers van Addenda zorgen voor een 
duurzame teelt met voortdurend aandacht voor 
mens, dier en milieu. Addenda® Campanula en 
Hebe worden bijvriendelijk gekweekt en trekken 
veel bijen en andere insecten aan vanwege hun 

nectarrijke bloemen.

Bijdrage aan biodiversiteit
Ondersteuning op maat om 

aantrekkingskracht en verkoop te vergroten

Onze drijfveren

Together Unique All aware 

CAMPANULA

®

• Klokvormige bloemen
• Bolvormige groei
• Prachtig voor op het terras

Water 2x 
p.week

Winter-
hard

Door-
bloeiend

• Stervormige bloemen 
• Weelderige groei 
•  Bodembedekker, maar ook 

schitterend in (hang)potten

Co-branding

www.addenda.com

Meld  
je aan

voor de Addenda 
Media Library

Addenda® media library voor 
marketing & sales support:

Grote collectie met product- en 
sfeerfotografie 
Product informatie
Bestel POS materialen in één klik 
Download catalogi 

Innovative 
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Ons verhaal
Telersvereniging Addenda werd in 2007 opgericht. Een aantal kwekers besloten te 
gaan samenwerken en in de band met veredelaars te investeren om betere resultaten 
te bereiken. Als één van de eerste telersverenigingen in Nederland beschikken we 
over een breed assortiment Campanula en Hebe. Van planten in kleine potmaten, 
tot patiopotten- en hangpotten. De telersvereniging telt nu 15 leden in Nederland 
en België en heeft 8 licentie kwekers in Nederland en de rest van Europa. 
Addenda is stekleverancier van exclusieve genetica; ze heeft de regie over het 
stek- en bewortelingsproces in Afrika en Nederland. Ook wordt er binnen Addenda 
gebruik gemaakt van de kennis en expertise van onze kwekers op het gebied van 
productontwikkeling, stek en beworteling. Naast stekleverancier is de vereniging ook 
een marketingorganisatie en regisseert zij de keten zodat de seizoenproducten vraag 
gestuurd in de markt gezet worden.

Als het merk Addenda op een plant staat, weet je dat je topkwaliteit krijgt. Elke 
plant heeft een eigen merk en een eigen identiteit, daardoor kun je een bewuste 
aankoopkeuze maken. Naast het feit dat je kunt rekenen op kwaliteit, geven wij 
je ook zekerheid van een steeds groeiend assortiment. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten is de behoefte van de consument ons primaire uitgangspunt. Elk 
jaar beoordelen onze kwekers circa 1.000 nieuwe kruisingen, waarvan alleen de 
allerbeste doorgaan. Dit alles realiseren wij in combinatie met een milieuvriendelijke 
teelt. Voor het bestrijden van eventuele ziekten en plagen maken we zoveel 
mogelijk gebruik van natuurlijke bestrijders. Onze werkwijze is dat we in het totale 
productieproces handelen met de beste positieve intenties voor mens, dier en milieu. 
Met onze planten creëer je een bloeiende tuin en terras en leveren we samen een 
bijdrage aan de biodiversiteit.

Story of Addenda®

6 7



Unique All Aware

Unique
Wij maken het verschil

In tuincentra, bij bloemisten en online 
vind je ons brede assortiment. We 
zorgen voor veel variatie in soort, 
kleur en maat. Onze unieke concepten 
zijn innovatief en onderscheidend. 
Productontwikkeling koppelen we aan 
promotie- en verpakkingsmateriaal. Zo 
maken we het verschil. 

All Aware 
Wij doen wat we beloven

De kwekers van Addenda zorgen voor 
een duurzame teelt met voortdurend 
aandacht voor mens, dier en milieu. 
Verduurzaming is een continu proces 
bij Addenda. Samen kunnen we meer 
impact maken en een bijdrage leveren 
aan de biodiversiteit. 

Onze drijfveren

Innovative Together

Innovative
Wij creëren

Innovatie staat voorop bij Addenda 
en daarom zoeken wij continu naar 
vernieuwing en optimalisatie voor 
onze processen en producten. Wij 
ontwikkelen sterke en mooie nieuwe 
rassen. Bij Addenda inspireren en 
verrassen wij altijd.

Together
Wij Verbinden

Addenda is een telersvereniging, een 
groep van kwekers met jarenlange 
ervaring. Met onze klanten, kwekers 
en partners werken we intensief samen 
en streven we naar het beste, meest 
duurzame assortiment om zo samen de 
verwachtingen van consumenten waar 
te kunnen maken en overtreffen.
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Addenda lanceert haar eigen 
digitale media library voor 
(eind)klanten, aangesloten 

kwekers en partners. 

Addenda introduceert 
'save the bees' 
campagne met 

Campanula en Hebe.

Tijdlijn Addenda®

Addenda is in 2007 opgericht door Hugo van de Voorde, voorheen jonggoed 
leverancier van onder andere Campanula. Hij bracht de groep kwekers bij elkaar en 
richtte het merk op. Inmiddels bouwen nu vijftien kwekers aan het merk Addenda 
voor Campanula en Hebe.

202120202018

Nieuw  
Hebe Vinoa®. 

Nieuw Campanula 
Ambella® Pink.

Introductie van de pay 
off Just add love.

 Assortiment 
vernieuwing met ton 

sur ton potten.

Winnaar Golden Tulip 
Award met nieuwe 

Ambella® Intense Purple.

Addenda® opgericht 
door Hugo van de 

Voorde.

Tijdlijn

De eerste sfeer 
fotografie shoot. 

Point-of-Sale in het 
tuincentra.

2008 20142007 2016 20172015

Nieuw label voor 
Campanula. 

Addenda introduceert nieuwe 
etiketten voor Hebe en Campanula 
waarmee een verduurzamingsslag 

wordt bereikt van 40% 
materiaalbesparing t.o.v. oude etiket 
en in een geheel nieuwe uitstraling! 

4-6 weeks
3 times a year 
winter hardy 

Flowers
4-6 weeks

3 times a year 
winter hardy 

Flowers

2022
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Wij, de kwekers van Addenda, zorgen voor de beste rassen, een langdurige 
betrouwbare bloeiprestatie en een duurzame teelt met voortdurend aandacht voor 
mens, dier en milieu. Kies je voor Addenda, dan krijg je prachtige en ijzersterke 
bloeiende planten. Het enige wat ze nodig hebben, is een scheutje liefde; Just add 
love! 

...daarom hebben we sinds 2021 de pay off 'Just 
add love'

Just Add Love

Bloeiende planten voor alle buitenruimtes

Unieke en sterke plantgenetica 

Gemak 

Unieke uitstraling 

Elk seizoen sterk 

Alle kleuren en potmaten 

Een bijdrage leveren aan de biodiversiteit

Een duurzame teelt

Milieubewust

Wat wij beloven
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Ons proces

De planten van Addenda worden met liefde voor mens, dier en het 
milieu gekweekt. 

Een selectie van 15 vooruitstrevende kwekers in Nederland en België en 
8 licentiehouders in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Verenigd 
Koninkrijk kweken planten van hoogwaardige kwaliteit. 

Met vakmanschap en passie 
telen onze kwekers meer dan 8.000.000 planten per jaar. Het 
assortiment bestaat uit twee producten en diverse productgroepen:
 • Hebe (Donna, Classica, Petita, Granda, Vinoa, Mucha)
 • Campanula (Adansa en Ambella)

De leden van Addenda zijn FSI Compliant en GAP en/of MPS 
gecertificeerd. 

Met liefde geteeld

Bij Addenda spelen we in op de wensen en behoefte van onze 
klanten door specifieke ondersteuning zowel online als offline om 
aantrekkingskracht en verkoop te vergroten door de inzet van
• Verkoopconcepten
• Schappresentaties
• Styling en fotografie
• Online en offline communicatie
• Online marketing en verkoop ondersteuning met de Adden Media 
  Library
• Verkoopacties
• Klantspecifieke ondersteuning

We houden de Addenda Campanula en Hebe top-of-mind bij de 
consumenten, handelspartners en retailers in heel Europa. 

Verleiden en inspireren van de consument4.

3.

Van veredeling tot het verleiden van de consument

De ontwikkeling van unieke producten ontstaat door exclusieve 
samenwerkingen met veredelingsbedrijven. 

Bij Addenda investeren we continu in productvernieuwing en 
verbreding.

Het selectieproces van nieuwe genetica is marktgericht en er wordt 
rekening gehouden met duurzame criteria als: 
• Visuele aantrekkelijkheid
• Ziekteresistentie
• Houdbaarheid
• Bloeirijkheid
• Doorgroei en bloei in de tuin
• Bijdragend aan de biodiversiteit 

Veredeling en selectie1.

Continu streven we samen met onze stekpartners in Afrika en 
Nederland naar perfect uitgangsmateriaal. 

Onze partners in Nederland zorgen voor de beworteling van het 
stekmateriaal. 

In een periode van ca. 6-8 weken ontwikkelen de stekken wortels en 
worden ze klaargemaakt voor transport naar onze kwekers. 

Stekproductie en beworteling2.
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Door monitoring en analyse van de plant-levenscyclus werken 
we voortdurend aan onze milieu-impact en willen we onze 
milieubelasting minimaliseren. Bij selectie van nieuwe rassen worden 
deze criteria meegenomen. Campanula en Hebe hebben een 
minimale energie impact door koude en buitenteelt. 

We streven voortdurend naar duurzamere potgrondmengsels en 
optimaal (her)gebruik van materialen: 
• 100% biologisch afbreekbare labels 
• 40% materiaalbesparing gerealiseerd door aanpassing van de labels 
  voor Hebe en Campanula in 2023
• Potten van +99% gerecycled plastic
• Traykragen van FSC gecertificeerd papier
• Streven naar meermalig gebruik van transporttrays

Beperking van de milieu-impact

Door de inzet van Be(e) Friendly campagnes probeert Addenda de 
consument te informeren over de waarde en het nut van bloeiende 
planten om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. 
• Campanula en Hebe trekken vlinders, bijen en hommels aan. 
• Campanula’s zijn winterhard en bloeien 4-6 weken, 3 keer per jaar, 
  meerjarig; zo worden de bijtjes ieder jaar, maandenlang voorzien 
  van voedsel.
• Hebe bloeit lang tot aan de eerste vorst, als de bijen nog actief zijn!

Bijdrage aan biodiversiteit

Ons procesVerduurzaming is een continu proces bij Addenda®

Onze exclusieve samenwerking met veredelaars is een voorbeeld 
waarin we samenwerken aan duurzame weerbare topvariëteiten. 
 
Zo sturen we aan op optimale consumentenwaarde zoals:
• Houdbaarheid
• Bloeirijkheid
• Ziekte resistentie
• Genetische eigenschappen als klimaatbestendigheid en compactheid

Duurzame variëteiten

Op het gebied van gewasbescherming maken we uitsluitend gebruik 
van goedgekeurde middelen door het CTGB, deze zijn beoordeeld op 
veiligheid voor mens, dier en milieu. Sinds 2017 worden bij Addenda 
bij-onvriendelijke middelen zoals neonicotinoïden niet meer gebruikt. 
Door middel van residu-analyses door onafhankelijke laboratoria bij onze 
kwekers en stekleveranciers monitoren we structureel op het gebruik 
van middelen in de gehele keten. Voor het bestrijden van eventuele 
ziekten en plagen maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en 
biologische bestrijding.

Onze werkwijze:  
• We handelen in het totale productieproces met de beste positieve 
  intenties voor mens, dier en het milieu.
• We volgen de ambitie van Tuinbranche Nederland met bovenwettelijke 
  ketenafspraken die in samenwerking met CLM zijn opgesteld en 
  gecontroleerd wordt door Stichting Natuur & Milieu.
• We streven continu naar vermindering van middelengebruik. 
• We leveren een gezonde plant aan de consument waar men jarenlang 
  plezier aan beleeft en een bijdrage levert aan de biodiversiteit. 

Minimaliseren van middelen door hele keten

Neonicotinoïden
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Geniet van een  
bloeiende tuin met Adansa® 

• Stervormige bloemen 
• Weelderige groei 
• Ideaal als bodembedekker en schitterend in 
  (hang)potten 
• Een wit oogje in de kern van de bloem 
• 3 kleuren: paars,roze en wit 
• Bloeien eindeloos en jarenlang 
• Bijen en vlinders zijn mijn beste vrienden 

Geniet van een
bloeiend terras met Ambella® 

• Klokvormige bloemen 
• Bolvormige groei 
• Prachtig voor op het terras 
• 4 kleuren: paars, wit, lila en roze 
• Bloeien eindeloos en jarenlang 
• Bijen en vlinders zijn mijn beste vrienden 

Campanula

Campanula
De uitbundige bloemenpracht van de Campanula Addenda vormt een stralend 
middelpunt in je tuin. Het bijzondere aan deze vaste plant is dat ze jaarlijks 
meerdere keren per jaar bloeit en dan ook nog eens een flinke tijd: zo’n 4 tot 6 
weken. Campanula komt zomaar drie keer per jaar terug. Alleen in de winter slaapt 
Campanula, maar daarna komen de bloemen op volle sterkte terug. Zo heb je het 
hele jaar een eyecatcher in je tuin of op je terras of balkon. 

Met hun klassieke dan wel vrolijke uitstraling zijn de Campanula’s van Addenda 
misschien wel de meest dankbare planten die je kunt bedenken. Door de variaties 
en kleuren passen ze in verschillende tuinstijlen. De Campanula is zeer geschikt voor 
hangmanden, en ook in bloembakken komt zij goed tot haar recht. Is er nog een 
kaal stukje grond over? Plant daar ook eens een Campanula, het is namelijk ook een 
fraaie bodembedekker. 

Addenda Campanula is er in twee rassen: Ambella® en Adansa®.
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Intense purple Lavender

White Pink

Voor een bloeiend terras

20 21

De Campanula Ambella® is een klassiekere plant. Met haar klokvormige 
bloemen geeft ze de plant een statig uiterlijk. Het is een opgaande, 
compacte plant, met ronde vorm. Combineer haar met een mooie grote 
terraspot of op tafel met een leuke combinatie van binnen- en buiten 
ornamenten en je maakt een waar pronkstuk! Uitgebloeid? Zet haar 
dan in je border en ze zal van nature in september nogmaals bloeien.

De Campanula Ambella® is beschikbaar in verschillende potmaten en 
rassen. Voor het beschikbare assortiment, scan de QR code.

https://qrco.de/bdIwEc


potmaat cm

10,5 - 12 - 14 - 15
potmaat cm

10,5 - 12 - 14 - 15
potmaat cm

10,5 - 12 - 14 - 15
potmaat cm

10,5 - 12 - 14 - 15

Ambella® 3-pack 10,5 cm 

PinkWhiteLavender
Intense 
purple

Geniet van 
een bloeiend 
terras

Ambella® bloembak lila 27 cm
Intense Purple - Lavender - White - Pink

Ambella® bloembak groen 27 cm
Intense Purple - Lavender - White - Pink

Ambella® potcover 10,5 - 14 cm
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Ambella® hangpot 19 cm
Purple 

Ambella® hangpot 25 cm 
Purple - White

Ambella® 

wandhanger 60 cm 
Intense Purple 

specials

Ambella® patiopot 23 cm  
Intense Purple - Lavender - White - Pink

Ambella® schaal 19 cm 
Intense Purple

Ambella® schaal 30 cm 
Purple 

Ambella® balkonbak 40 cm 
Intense Purple 
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Purple White

Pink

4-6 weken,  
3 keer per jaar  

& meerjarig

bloei

 

Voor een bloeiende tuin
De Campanula Adansa® is een ware spring in het veld. Met haar stervormige bloemetjes 
danst ze door je tuin heen. Het is een neergaande groeier met uitwaaierende ranken die 
het geweldig doet in potten en borders. Maar ook in een hangpot heeft zij het goed naar 
haar zin en zal ze schitteren als een echte ‘ster’.

De Campanula Adansa® is beschikbaar in verschillende potmaten en kleuren. 
Voor het beschikbare assortiment, scan de QR code. 

Improved

26 27
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potmaat cm

12 - 14 - 15
potmaat cm

15

Adansa® hangpot 19 cm

PinkWhitePurple

potmaat cm

14 - 15

Geniet van 
een bloeiende 
tuin

Improved

Adansa® potcover 10,5 - 14 cm

Improved

Improved
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Met haar goed vertakkende struik met pluimen van 5 tot 7 
cm en haar vele bloemetjes fleurt de Hebe Donna® je terras 
op. Ze doet het goed in een pot, maar ook in de volle 
grond komt de Hebe Donna® tot haar recht.

Hebe Mucha® zorgt voor een waar kleurenfestijn in je 
tuin met haar lila bloempluimen die veelal boven het 
blad uit bloeien. De naam zegt het al, muchas! Met deze 
rijkbloeiende explosieve Hebe kom je in zomerse sferen. 

De compacte, rijkbloeiende Hebe Petita® is uitermate 
geschikt voor kleinere potmaten 10,5 en 12 centimeter. 
De kleine, glanzende bladeren in combinatie met een 
bloemenfestijn in de kleuren blauw, roze en wit zijn ideaal 
voor op tafel en in een arrangement. 

De authentieke Hebe Granda® is met haar grote 
bloempluimen van 10 cm een grote blikvanger. Deze plant 
heeft een lange rijke bloei en is ideaal voor terras, patio en 
tuinkamer. De Hebe Granda® komt vooral solitair goed tot 
zijn recht. 

Hebe Vinoa® is uniek door haar glanzende blaadjes in een 
wijnrode kleur. Deze goed vertakkende en compacte Hebe 
heeft een luxe uitstraling en geeft met haar dieprode blad 
met paarse en roze bloempluimen een mediterrane touch 
aan je tuin of balkon: la dolce vita!

De Hebe Classica® kenmerkt zich door haar bonte blad 
en is verkrijgbaar met blauwe en roze bloempluimen. De 
bladeren geven samen met de rijke bloei lang sierwaarden 
aan je tuin of terras.

Hebe

Altijd zomer met Hebe! 
Verleng het zomerseizoen in je tuin of op je balkon met Hebe: deze magische 
struikjes hebben bloempluimen in de mooiste tinten, bloeien tot minstens 
eind oktober en zijn favoriet bij bijen en vlinders. De Hebe van Addenda is een 
groenblijvende plant die tot ver in het najaar schitterend bloeit. De struikveronica 
– zoals Hebe in het Hollands heet – is de ideale bewoner voor borders, perken en 
langs vijvers. Ook in potten en manden doet Hebe het perfect. Wat heel fijn is in ons 
klimaat: de plant kan behoorlijk goed tegen lage temperaturen (-3 graden). Alleen bij 
strenge vorst is het slim om ‘m in te pakken.

Wat Hebe nog aantrekkelijker maakt, is dat bijen er dol op zijn. De bloemen zitten 
namelijk bomvol nectar. Zet je Hebe neer, dan kun je rekenen op veel bijenbezoek. 
Dat is goed nieuws voor de natuur, want zo kunnen ook andere bloemen, planten en 
gewassen blijven groeien. Vlinders zijn minstens zo gek op Hebe en net zulke goede 
bestuivers als bijen. En zo’n vlindertuin ziet er natuurlijk heerlijk zomers uit – tot diep 
in de herfst.

De Hebe Addenda is er in zes rassen: Donna®, Mucha®, Petita®,  
Granda®, Vinoa® & Classica®.  
Voor het beschikbare assortiment, scan de QR code. 
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Alina 
Pink

Jenna
White

Anna
Purple/Blue

Britta
Blue

Nikka
Dark Pink

 Donna® is beschikbaar in verschillende potmaten: 
10,5 - 12 - 15 - 17 - 19 - 23 - 26 - 27 - 33 cm

WhitePinkBluePurple

Eva
Bright Pink

Emma
Pink/Purple

Elsa 
Pink

Alexa
Dark Purple

Julia
Blue

Always 
summer 
with Hebe
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specials

Donna® trio 
19 - 23 cm

Donna® op stam
17 cm

Donna® schaal 33 cm 
Beschikbaar in diverse kleuren, rassen en trio en quattro varianten.

Donna® duo 
15 - 17 cm
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potmaat cm 
10,5 - 12

potmaat cm 

12 - 13 - 15 - 17 - 23
Petita® schaal 21 cm 
Blue - Red - White

Red

WhitePinkBlue
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potmaat cm

10,5 - 12 - 15 - 17 - 23
potmaat cm

17 (stam) - 23 - 26 - 27

PinkPurple
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Katrina 
Purple/blue

Tricolor
Purple/blue

Golden Katrina 
Purple/blue

 Classica® is beschikbaar in verschillende potmaten: 
10,5 - 12 - 15 - 17 - 19 - 23 - 26 - 27 - 33 cm
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Wij bieden zowel online als offline support
Online ondersteunt Addenda met een media library waar je inspiratie video's voor 
schapopbouw, een collectie prachtige sfeerfootgrafie en complete contentpakketten 
kunt downloaden voor jouw website, webshop of social media. Ook bestel je in de 
media library POS materialen met één klik! Naast inspiratie en presentatie kunnen 
wij je ook ondersteunen met leuke folderacties en unieke verkoopconcepten met 
toegevoegde waarde. Wat verlang jij van Addenda? Laat het ons weten! 

Registreren voor de Addenda Media library ? Scan de QR code.

Campanula presentatietafel 

Addenda®  
Sales Support

Hebe presentatietafel 

Voor tuincentra
Inspireer met een opvallende presentatie 
Bij Addenda spelen we in op de wensen en behoefte van onze klanten door specifieke 
ondersteuning om aantrekkingskracht en verkoop te vergroten. Voor de tuincentra en 
bloemist ontwikkelen we ieder jaar opvallende Point-of-Sale materialen. Met deze POS 
middelen, geïnspireerd op de laatste tuintrends, maak je van het schap in de winkel 
een oogverblindende presentatie met als doel de consument te verleiden tot aankoop! 

inspirerende D.I.Y. 
video's voor een 

eye-catching 
product  

presentatie

Tips
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Voor Retail
Verras je klant met een aantrekkelijke mix!  
We houden de Addenda Campanula en Hebe top-of-mind bij de consumenten, 
handelspartners en retailers in heel Europa. Voor retailkanalen zoals supermarkten en 
bouwmarkten ontwikkelt Addenda specifieke concepten. Met aantrekkelijke mixkarren 
voorzien van de juiste mix aan kleuren, rassen en een diversiteit aan prijspunten 
creëeren we aantrekkingskracht voor elke consument. In overleg kunnen wij de 
mixkarren voorzien van Addenda uitstraling en rijd je eenvoudig een aantrekkelijk 
Campanula of Hebe schap de winkel in. 

Val op met een vrolijke Addenda potcover  
Naast prachtige mixen heeft Addenda ook allerlei productconcepten in het 
assortiment voor Campanula en Hebe met toegevoegde waarde. Een voorbeeld is de 
vrolijke Addenda® potcover in voorjaarstijl met bijen en vlinders. Om het schap nog 
aantrekkelijker te maken, levert Addenda POS materialen voor het retailschap zoals 
een opvallende wobbler! 

Addenda® 
Sales Support

Campanula mixkarren
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Meld je 
aan

voor de Addenda 
Media Library

Addenda® 
Community 

Elk seizoen nieuwe content en POS via de 
Addenda® Media Library
Ontdek de wereld van Addenda in onze media library. Met deze marketing tool 
biedt Addenda elk seizoen toegang tot de nieuwste Addenda content. In onze 
media library kun je terecht voor het downloaden van een collectie prachtige 
sfeerfoto’s, productfoto’s, brochures, productcatalogi, het bestellen van Point-of 
Sale materialen, inspirerende presentaties en nog veel meer. 

Wil je marketing & sales support voor jouw winkel? Meld je dan snel aan voor de 
Addenda Media Library. 

Addenda® Media Library

Laat je inspireren en blijf op de hoogte via onze 
social media kanalen
Laat je inspireren en blijf op de hoogte van het laatste Addenda nieuws via onze 
social media kanalen en digitale nieuwsbrief. Ondersteun ook eigen promoties van 
Addenda Campanula en Hebe met social media door Addenda te noemen d.m.v. een 
tag. Wij delen graag jouw Addenda promotie met onze trouwe community, daarnaast 
zijn we natuurlijk erg benieuwd naar je creativiteit! Ook hier kunnen we samen meer 
impact maken. 
Follow us on...
 

linkedin.com/company/
addenda-telersvereniging

@Addenda_info 

@Addendaplants

@addenda.info

Addenda® Nieuwsbrief Addenda® Facebook Addenda® Instagram
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http://www.addenda.com/b2b/registratie-media-library/
http://www.addenda.com/b2b/login-media-library/
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http://www.linkedin.com/company/addenda-telersvereniging
https://twitter.com/Addenda_info
https://www.instagram.com/addendaplants/
https://www.facebook.com/addenda.info


Growers Association Addenda®

World Horti Center

Europa 1

2672 ZX Naaldwijk

The Netherlands

Contact

www.addenda.com

info@addenda.com
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E

Ewoud Meeuwissen
Marketing Manager

ewoud@addenda.com

E

Ellen Damen
Marketing & Communication Coordinator

ellendamen@addenda.com

E

Charlotte van Lobenstein
Marketing & Communication

charlotte@addenda.com

E

Jerrie van Leeuwen
Accountmanager Sales

jerrie@addenda.com

E

Peter Bresser
Chain Manager (quality & cultivation)

peter@addenda.com

E

Katarina Bresser
Coordinator & Planning young plants

katarina@addenda.com

Ellen Bol
Financial administration

E ellen@addenda.com

Invoices: 
invoice@addenda.com

http://www.addenda.com/b2b
mailto:info%40addenda.com?subject=Brand%20%26%20Collection%20Book%20Addenda%20-%202023/2024
mailto:ewoud@addenda.com
mailto:ellendamen@addenda.com
mailto:charlotte@addenda.com
mailto:jerrie@addenda.com
mailto:peter@addenda.com
mailto:katarina@addenda.com
mailto:ellen@addenda.com 
mailto:invoice@addenda.com
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Growers of 
our beauties

Montis Plant
Niels van den Berg

Endhoven Flowering Plants
Chris Endhoven

Van de Casserie F.V. 
Wim van de Casserie

Natuurlijk Hopmans
Rudolf Hopmans

Boomkwekerij Out 
Hendrik Out

Boomkwekerij Out 
Jan Out

Erik Boterdaele BVBA 
Erik Boterdaele

Kwekerij Roest 
Ronald Roest

FlevoFlora 
Dirk van Diepen

OK Plant
Rob Olsthoorn

OK Plant
Thijs van der Valk

Kuivenhoven Poeldijk 
Piet Kuivenhoven

Kuivenhoven Poeldijk 
Rick van der Burg

Kwekerij Marcel Vijverberg
Marcel Vijverberg

Van den Berg De Lier
Martijn van den Berg

Meerrust 
Tom Barendse

Kwekerij Bergcamp 
Robert van de Berg

About Plants
Leo Duijndam

Kwekerij Bergcamp 
Walter van de Berg



Grower Sales contact Certified Assortment

Kwekerij Montis Hans Uittenbogaard 
+31 (0)79 59 33 110
sales@montisplant.nl

FSI Compliant:  

MPS A, MPS GAP, 

MPS GRASP, MPS 

SQ & ProductProof

• Campanula 10,5 cm – 

14 cm - 19 cm hangpot 

- 27 cm bloembak - 

schaal 19 cm - 30 cm - 

wandhanger

Kwekerij Meerrust Tom Barendse
+31 (0)174 624 395
orders@meerrust.eu

FSI Compliant:  

MPS A+, 

GLOBALG.A.P., 

GLOBALG.A.P. 

GRASP

• Campanula hangpot 22 

cm - 25 cm

• Hebe 17 cm 

Boterdaele BVBA Erik Boterdaele
+32 (0)475 75 72 89
Erik@boterdaele.be

FSI Compliant: 

GLOBALG.A.P.

• Hebe 10,5 cm – 17 cm 

- 27 cm - schaal 23 cm

Boomkwekerij Out Jan Out
+31 (0)172 58 97 13
info@boomkwekerij-out.nl

FSI Compliant:  

MPS A, 

GLOBALG.A.P.

• Hebe 12 cm – 15 cm - 

17 cm – 23 cm - 50 cm

Bloemisterij  
v.d. Casserie

Chris & Wim van de Casserie
+32 (0)49 65 024 18
van.de.casserie@telenet.be

FSI Compliant: 

GLOBALG.A.P.

• Hebe 12 cm – 15 cm 

– 17 cm

FlevoFlora Dirk van Diepen
+31 (0)527 201 788
info@flevoflora.nl

FSI Compliant: 

GLOBALG.A.P., 

GLOBALG.A.P. 

GRASP, GlobalGAP.

IDA-NC

• Hebe 15 cm - 19 cm - 

schaal 23 cm - 33 cm

Natuurlijk 
Hopmans

Rudolf Hopmans
+31 (0)6 12 98 08 96
rudolf@natuurlijkhopmans.nl

FSI Compliant: 

GLOBALG.A.P., 

GLOBALG.A.P. 

GRASP

• Hebe 15 cm – 23 cm 

– 27 cm

Kwekerij Roest Ronald Roest
+31 (0)6 51 85 31 54
verkoop@kwekerijroest.nl

FSI Compliant: 

GLOBALG.A.P., 

GLOBALG.A.P. 

GRASP

• Hebe 10,5 cm - 12 cm 

– 17 cm – 23 cm

About Plants 
- Jochems van 
Opstal

Leo Duyndam
+31(0)76 597 2305 
orders@aboutplants.nl

FSI Compliant: 

MPS A+, MPS GAP

• Hebe 12 cm – 17 cm – 

23 cm 

Growers of 
our beauties

Grower Sales contact Certified Assortment

Kwekerij Bergcamp Sander Burger
+31 (0)174 518 085
sales@bergcamp.nl

FSI Compliant:  

MPS A & MPS GAP

• Campanula 12 cm

OK Plant Thijs van der Valk 
+31 (0)174 513 127
sales@okplant.nl

FSI Compliant:  

MPS A+, MPS GAP, 

SQ & ProductProof

• Campanula 12 cm

Endhoven 
Flowering Plants

Dennis van Luijk
+31 (0)174 413 008
verkoop@endhoven.nl

FSI Compliant: 

GLOBALG.A.P. 

GRASP, MPS C & 

MPS GAP

• Campanula 10,5 cm

• Hebe 12 cm

Van den Berg  
De Lier

Erik van der Meer
+31 (0)174 517 996
verkoop@vandenbergdelier.nl

FSI Compliant:  

MPS A, MPS SQ & 

MPS GAP

• Campanula 15 cm

Kuivenhoven 
Poeldijk

Rick van der Burg
+31 (0)174 245 483
verkoop@kuivenhoven-poeldijk.nl

FSI Compliant: 

MPS A, MPS GAP, 

GLOBALG.A.P. 

GRASP & 

ProductProof

• Campanula 10,5 cm – 

15 cm - 27 cm bloem-

bak

Kwekerij 
Marcel Vijverberg

Marcel Vijverberg
+31 (0)10 59 03 636
verkoop@marcelvijverberg.nl

FSI Compliant: 

MPS A, MPS GAP, 

GLOBALG.A.P. 

GRASP 

• Campanula patiopot 23 

cm - hangpot 25 cm 

• Hebe 15 cm 

Maak kennis met de kwekers 
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Dit is het brand book 2023-2024 van Addenda®.  
 
Het Addenda® brand book is mede mogelijk gemaakt 
door onze partners:  
Design: Linda Retel 
Fotografie: Linda Retel, Frank Nagtegaal  
Merk en trend adviseur: Sandra Könings, Trendlogic 

Addenda®, alle rechten voorbehouden.  
Wij inspireren en denken graag mee met onze klanten. 
Wil je onze fotografie en content uit dit brand book 
gebruiken? Meld je dan aan voor de Addenda® Media 
Library, lees meer op pagina 47. 
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www.addenda.com

http://www.addenda.com/b2b

