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De kracht van 
GROEN-Direkt

Growing 
TOGETHER

GROEN-Direkt bestaat 25 jaar en dat laten we natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbijgaan! In deze speciale editie staan we stil bij een 
mooi jubileum dat alleen samen met u tot stand kon komen…

In 1996 heeft GROEN-Direkt het ‘zaadje’ geplant dat inmiddels is 
uitgegroeid tot een prachtige tuinplant die stevig in de grond geworteld 
is. En dat is een mooie ontwikkeling van groei geweest. Elke fase 
is belangrijk en alleen met de juiste kennis, goed onderhoud, veel 
tijd en liefde zijn we tot dit mooie resultaat gekomen. Samen met u 
zijn we uitgegroeid tot de grootste groene marktplaats van Europa 
voor inkopers van tuinplanten. Daar wil ik al onze partners en in het 
bijzonder (oud)collega’s, kwekers, klanten en transporteurs enorm 
voor bedanken! Een mooie mix van mensen uit verschillende landen 
die verbonden worden door hun enorme passie voor tuinplanten. Daar 
zijn we heel erg trots op! 

Let’s keep on GROWING TOGETHER: want wij zijn nog lang niet 
uitgegroeid en gaan met veel enthousiasme verder om topkwaliteit en 
service te kunnen blijven leveren!

Namens het hele GROEN-Direkt team, 
Taaf Rosbergen 

GROOTSTE GROENE MARKTPLAATS VAN EUROPA
Als grootste groene marktplaats van Europa bevat het 
tuinplantenassortiment van GROEN-Direkt op jaarbasis 20.000 unieke 
partijen. Naast de meest gangbare producten kunt u bij GROEN-Direkt 
ook terecht voor bijzondere, exclusieve en seizoensgerichte partijen. 
Van solitairen, haagplanten tot mediterrane specialiteiten. Hiervoor 
wordt er met meer dan 500 gespecialiseerde kwekers samengewerkt. 

INKOPEN OP UW MANIER 
U koopt bij GROEN-Direkt geheel op maat in: per kar, laag of 
halve laag en soms zelfs per stuk. Voor welke manier u ook kiest; 
GROEN-Direkt biedt u het gemak van één bestelling, één levering 
en één factuur, het hele jaar door. De bestelling wordt binnen 36 uur 
geleverd met een 99,9% correctheidsgarantie.

VOOR IEDERE INKOPER
GROEN-Direkt levert al 25 jaar tuinplanten aan internationale 
tuincentra en handelaren. Zonder minimale afnameverplichting 
is GROEN-Direkt ook voor kleine afnemers een interessant 
inkoopkanaal. Inkopen in kleine eenheden is mogelijk en daarnaast 
bieden wij staffelprijzen voor grotere afnemers.

ÉÉN BESTELLING, 
ÉÉN LEVERING 
ÉÉN FACTUUR 

Uniek aan GROEN-Direkt is de 
hybride formule. Door de combinatie 
van 30 monsterbeurzen per jaar en 
een webshop kan het hele jaar door 
een zeer breed en actueel assorti-
ment tuinplanten ingekocht worden. 
U kunt het aanbod fysiek bekijken, 
ruiken én voelen tijdens een van de 
beurzen en het is ook beschikbaar 
via de webshop.  
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Bij GROEN-Direkt is het ook altijd 
mogelijk om op afstand tuinplanten in de 
kopen via onze webshop op 
WWW.GROEN-DIREKT.NL 

Zo kunt u het gehele assortiment online 
(na)bestellen. 

ACTUELE MONSTERFOTO’S

In de webshop van GROEN-Direkt is het 
gehele assortiment op een overzichtelijke 
wijze te bekijken en te bestellen. Iedere 
week wordt het aanbod volledig 
vernieuwd, inclusief actuele monsterfoto’s 
die wij zelf maken.

ONLINE INKOPEN 

Sinds 2021 zijn de online tijden van 
de GROEN-Direkt webshop verruimd. 
Het actuele beursaanbod staat vanaf 
vrijdagavond 18:00uur online, waardoor 
u de mogelijkheid heeft om al het hele 
weekend voorafgaand aan de reguliere 
beurs online in te kopen. 

NÓG MEER AANBOD 

Wist u dat u via de webshop van 
GROEN-Direkt ook het volledige aanbod 
verkoopconcepten en extra assortiment 
kunt bekijken en bestellen? 

Ook de Top 50, wekelijkse specials 
en musthaves zijn als aparte selectie 
gemakkelijk in de webshop te vinden. 
Deze uitblinkers kunt u dus eenvoudig 
aan uw order toevoegen.

Heeft u nog geen online account maar 
bent u wel nieuwsgierig naar ons online 
aanbod? 

Vraag vrijblijvend een demo-account aan 
voor onze webshop via  
WWW.GROEN-DIREKT.NL. 

GROEN-Direkt biedt met 30 handels-
beurzen per jaar de mogelijkheid om 
vanuit een ‘levende catalogus’ tuinplanten 
in te kopen. Op de beurzen worden 
duizenden unieke partijen gepresenteerd 
die u kunt zien, ruiken én voelen. 
Bestellen gaat eenvoudig via de bestelap-
plicatie op tablet of mobiele telefoon. 

VERRUIMING BEURSTIJDEN

De regulieren beurzen van GROEN-Direkt 
vinden tot en met augustus wekelijks 
plaats, zo blijft u op de hoogte van het 
actuele aanbod. Vanaf 2021 vinden de 

reguliere beurzen plaats op maandag 
van 7.30 – 16.00 uur en dinsdagochtend 
van 7.30 – 12.00 uur. Na augustus 
organiseert GROEN-Direkt tweewekelijks 
een monsterbeurs. Zo bestelt u ook in het 
najaar  up-to-date visueel aanbod. 

NIEUWE BEURSPRESENTATIE

Vanaf de Najaarsbeurs 2021 introduceert 
GROEN-Direkt een nieuwe beurspre-
sentatie: de monsters worden op mooie 
presentatietafels getoond. Per tafel staan 
meerdere planten per partij. Lees hier 
verderop in het magazine meer over.

SEIZOENSBEURZEN 

Naast de reguliere beurzen, organiseert 
GROEN-Direkt zes themabeurzen 
per jaar met extra seizoensaanbod en 
een maandagavondopenstelling. De 
Voorjaarsbeurs (begin februari) en 
Najaarsbeurs (eind augustus) zijn hét 
moment om internationale inkopers en 
handelaren te ontmoeten. 

Kijk voor de volledige beurskalender, data 
en tijden op de website:  
WWW.GROEN-DIREKT.NL 

Door het hybride aanbod van GROEN-Direkt krijgt de koper het beste uit twee werelden! Voor de inkoop van 
tuinplanten is het vaak fijn om het product live te kunnen aanschouwen én om het rumoer in de business 
letterlijk te kunnen ervaren. Een bezoek aan een van de handelsbeurzen is dan een uitkomst. 

Even geen tijd of is de afstand naar een beurs te ver? Kies dan voor het gemak van de webshop. De twee 
manieren van inkopen versterken elkaar. De efficiënte logistieke stromen en slimme bestelsystemen van 
GROEN-Direkt zult u bij beide inkoopvormen beleven. Welkom in onze wereld... 

HANDELSBEURZEN
Beursbezoek is inkoopsucces

WEBSHOP
Wekelijks nieuwe monsterfoto’s

&best of 
BOTH WORLDS
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Onze 
KLANTEN

AL 25 JAAR LEVERANCIER BIJ GROEN-DIREKT

Benieuwd waarom veel van onze kwekers al 25 jaar via ons tuinplanten 

aanbieden? Graag laten we een aantal kwekers aan het woord om hun 

ervaring te delen. 

“Voor ons is GROEN-Direkt geen afnemer of klant maar een partner, 

daarmee werk je SAMEN om elkaar naar een hoger niveau te tillen. 

GROEN-Direkt is de perfecte marktplaats om ons assortiment en onze 

marktintroducties te etaleren. Op naar de komende 25 jaar.”

– TEAM VAN SON & KOOT B.V.  

“Met de wekelijkse presentatie van een actueel breed sortiment, is 

GROEN-Direkt een betrouwbare en interessante partner voor vraag 

en aanbod. De contacten tussen producent en afnemer op het Product 

Promotie Plein werkt heel het jaar positief door.”

– TEAM LEO VEELENTURF BOOMKWEKERIJ 

“GASA Group Germany heeft al jaren een zeer prettige samenwerking met 

alle medewerkers en klanten van GROEN-Direkt. GROEN-Direkt is ‘to the 

point: What you see, is what you get’. Bovendien is het bedrijf een sterk 

Europees platform voor de boomkwekerij.”

– TEAM GASA GROUP GERMANY 

AL 25 JAAR KLANT BIJ GROEN-DIREKT

Benieuwd waarom veel klanten al 25 jaar bij ons inkopen? Ze vertellen het u zelf.

“Door de samenwerking met GROEN-Direkt kunnen wij een compleet aanbod bieden 

met het grootste assortiment tuinplanten in de regio. Wat wij niet op de veiling kunnen 

vinden, vinden we hier. Vroeger gingen wij een aantal dagen op pad om kwekers te 

bezoeken, terwijl we dit nu al 25 jaar onder één dak vinden bij GROEN-Direkt.”

– TEAM EUROFLEUR (NEDERLAND) 

“Bij GROEN-Direkt is de kwaliteit van planten altijd constant goed en dat voor een 

goede prijs. De webshop van GROEN-Direkt onderscheidt zich door echt actuele 

monsterfoto’s. ‘What you see, is what you get’. Wij proberen elke twee weken fysiek 

langs te komen om het aanbod te zien én voelen, dit geeft wat ons betreft een extra 

inkoopimpuls: see & compare.”

– TEAM JESPERS (DENEMARKEN)  

“GROEN-Direkt biedt een geweldig assortiment, week na week. Vandaar dat wij de 

afgelopen 25 jaar nauwelijks een van de beurzen hebben gemist. De planten live zien, 

in handen nemen en onderzoeken versterkt de beslissing om te kopen. Sinds het 

afgelopen jaar zijn wij meer digitaal actief. De actuele monsterfoto’s in de webshop en 

ons vertrouwen in GROEN-Direkt helpen ons hier enorm bij.”

– TEAM BLUMEN RISSE (DUITSLAND) 

Ons 
ASSORTIMENT

GROEN-Direkt is al 25 jaar een begrip in 
de groene business. Dit komt mede dankzij 

de vaak jarenlange samenwerking met 
onze partners. Door de goede relatie met 

gespecialiseerde kwekers in de Boskoopse 
regio maar ook ver daarbuiten, biedt 

GROEN-Direkt een breed assortiment met 
een gevarieerd, uniek en vaak ook exclusief 
aanbod aan tuinplanten, verkoopconcepten 

en seizoensassortiment. Gezamenlijk met 
onze kwekers streven wij ernaar om altijd 

de hoogste kwaliteit te bieden. Samen zijn 
we gegroeid tot wat GROEN-Direkt nu is: dé 

grootste groene marktplaats van Europa. 

Inkopers kunnen bij GROEN-Direkt 
rekenen op een bijzonder ruime 
keuze aan monsterpartijen. 
Prachtig gepresenteerd op een 
van de beurzen of overzichtelijk 
met actuele monsterfoto’s te 
bestellen in de webshop. Daarbij 
werkt GROEN-Direkt niet met een 
minimale afname, of u nu kleine of 
grote hoeveelheden inkoopt, één 
keer per jaar of wekelijks: u kunt 
altijd bij GROEN-Direkt terecht 
voor het inkopen van tuinplanten. 

IN ÉÉN 
BESTELLING 
INKOPEN 
UIT 5.000 
PARTIJEN 

IN ÉÉN 
BESTELLING 

INKOPEN 
BIJ 500 

KWEKERS
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      GROWING TOGETHER       Let’s keep on

1996 
De eerste beurs 
op de DIVEKA 
(Directe Verkoop 
Karren) in het 
Plantarium-gebouw. 
Georganiseerd door 
Taaf Rosbergen 
senior en Gert 
Koert. Er worden 
300 monsters 
gepresenteerd.

25 jaar 
GROEIEN

1999 
10.000 karren 
verkocht. Nu nog 
onder leiding Taaf 
sr. en Gert Koert.

2000
Het team groeit 
gestaag. Taaf 
Rosbergen junior 
treedt toe en wordt 
naast Gert mede-
directeur.

2003
De beurs groeit 
uit haar jasje. In 
2003 vindt de 
beurs plaats in 
tenten achter de 
Beurshal naast het 
Plantarium-gebouw.

2004
De beurs verhuist 
naar het gebouw 
van Baas 
Plantenservice. 
Voldoende ruimte, 
onder andere 
voor een Product 
Promotieplein (PPP) 
met stands van 
tientallen kwekers. 
Vanaf 2006 betrekt 
GROEN-Direkt een 
eigen gebouw: het 
oude veilinggebouw 
aan de Middel- 
burgseweg.

2005 
Dit jaar wordt 
een Mega beurs 
georganiseerd, 
samen met 
zusterbedrijven uit 
de R&G Group.

2007
GROEN-Direkt 
betreedt de 
kerstbomenmarkt. 
De combinatie 
van onze 
boomteeltkennis, 
netwerk en 
logistieke faciliteiten 
sluiten goed aan.

2008
Ondanks het belang 
voor (en steun van) 
de branche, krijgt 
GROEN-Direkt geen 
vergunning voor 
nieuwbouwplannen. 

2010
Er zijn boktorren 
gesignaleerd in 
Boskoop. Tuinen en 
kwekerijen worden 
geruimd en de 
handel gaat ‘op 
slot’.

2011
Dagelijks tot 300 
vrachtwagen-
bewegingen zijn 
niet meer af te 
handelen vanaf de 
Middelburgseweg. 
De nieuwbouw aan 
de Noorwegenlaan 
biedt perspectief 
met onder andere 
54 docks.

2010
Online verkopen 
nemen serieuze 
vormen aan. De 
nieuwe webshop 
werkt naadloos 
samen met 
de wekelijkse 
monsterbeurzen.

2012
De eerste beurs op 
de nieuwe locatie. 
De perfecte ruimte 
voor het optimale 
aanbod van 5000 
monsterpartijen en 
150 kwekersstands.

2013
De kerstbomen-
verkoop maakt 
een enorme groei 
door. De mijlpaal 
van 5 miljoen 
verkochte bomen 
wordt bereikt. In de 
Ardennen wordt een 
eigen kerstbomen-
kwekerij 
aangekocht.

2020
De hele digitale 
backbone van 
het bedrijf is 
herbouwd. Van een 
volledig nieuwe 
webshop, kwekers- 
en transporteurs-
portaal tot alle 
administratie en 
hardwaresystemen.

2014
De webshop 
wordt uitgebreid 
met onder andere 
concepten en de 
bestelmogelijkheid 
van halve lagen. 
Ook de bestelapp 
uit 2012 wordt 
uitgebreid.

2020
De coronacrisis 
maakt beurzen 
onmogelijk en 
personeel schaars, 
maar de vraag 
naar tuinplanten 
groeit. De nauwe 
samenwerking 
met kwekers en 
tuincentra komt in 
deze tijden vol tot 
uiting. 

2021
GROEN-Direkt 
viert haar 25 jarig 
jubileum!
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Wij zijn 
GROEN-Direkt

“GROEN-Direkt 25 jaar, wat een prachtige mijlpaal. Ik weet nog goed hoe ik samen met Gert 
en Miranda in een bouwkeet in de hal van het Plantariumgebouw werkzaam was. Van één 
keer in de drie weken een beurs, naar eens in de twee weken en uiteindelijk zelfs wekelijks. 
Van 300 – 500 lagen tuinplanten naar ruim 5.000 monsterpartijen. Alles werd handmatig 
ingevoerd. Dit ging per fax, van de aanmeldingen van de kwekers tot de ritplanning naar 
de vervoerders. De website bestond nog amper en er was nog geen webshop. Soms 
keerde ik later op de avond terug naar GROEN-Direkt om de facturen en verzendlijsten 
klaar te maken voor transport. Vaak tot diep in de nacht, vandaar onze bijnaam ‘De 
Nachtzusters’. Ook ging ik samen met Taaf en Gert op klantbezoek om tuincentra in 
Nederland, en later ook in België, Duitsland en zelfs Frankrijk, persoonlijk te bezoeken. Van 
het kantoor van Bentvelzen Transport in het Plantariumgebouw, naar de Denemarkenlaan, 
Middelburgseweg en uiteindelijk naar de welbekende Noorwegenlaan. Wat een prachtige 
ontwikkeling heeft GROEN-Direkt de afgelopen 25 jaar doorgemaakt! Ik ben blij dat ik 
hier onderdeel van heb mogen uitmaken. Een mooie tijd, die ik voor geen goud had willen 
missen.”

ELLY PANNEBAKKER  
Voormalig office medeweker bij GROEN-Direkt  (1996 – 2018).

“Al bijna 15 jaar ben ik verantwoordelijk voor het klaarmaken van de orders. Ik 
ben begonnen als uitzendkracht en na een aantal jaar in vast dienstverband 
gekomen. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat alles in goede banen 
loopt. Inmiddels kennen de transporteurs en kwekers mij goed, ik zie ze 
soms zelf als vrienden. Collega’s noemen mij ook wel ‘het visitekaartje 
van GROEN-Direkt’, een mooi compliment. Onze kracht is vooral de hoge 
kwaliteit, we werken er hard voor om alles foutloos en secuur te laten verlopen. 
Het uitgebreide assortiment, de hoge kwaliteit die GROEN-Direkt biedt én de 
full service maken het een fantastische plek om te werken. Niet alleen voor 
onze klanten, maar ook voor alle collega’s probeert GROEN-Direkt alles zo 
goed mogelijk te regelen. Kortom, GROEN-Direkt is letterlijk en figuurlijk een 
wereldbedrijf! Ik voel me er erg thuis en ga de komende 25 jaar zeker nog niet 
weg.”

MOHAMMED ASSABBAB 
Al bijna 15 jaar werkzaam voor GROEN-Direkt als logistiek medewerker.
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Ons trouwe en hechte team is de 
afgelopen jaren enorm gegroeid en 
versterkt. Veel van onze collega’s hebben 
familieleden met kwekerijen, kweken 
soms zelf tuinplanten of komen uit de 
tuincentrabranche. Aan groene vingers en 
kennis over tuinplanten dus geen gebrek 
en iedereen deelt de PASSIE VOOR 
TUINPLANTEN. 

Het GROEN-Direkt team 
staat elke dag klaar om u 
volledig te ontzorgen bij 
de tuinplanteninkoop en 

om de meest optimale 
service te bieden. 

Benieuwd wat zij van 
25 jaar GROEN-Direkt 

vinden? Lees de 
verhalen van twee 
goede bekenden! 

5
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GROEN-Direkt is...

DE GROENE MARKTPLAATS 
VAN EUROPA

EEN 
TEAM GEZELLIG

MET ELKAAR 
(GEMIDDELD) 3500 
KARREN IN 1 WEEK 
VERKOPEN

PASSIE VOOR 
PLANTEN   LOGISTIEKE 

TOPPRESTATIES 
LEVEREN

FLUITEND 
NAAR JE 
WERK GAAN

NIET LULLEN 
MAAR POETSEN

DUURZAAM 
ONDERNEMENDWAARDERING VOOR 

JE INZET           

KLANTGERICHT

KLAAR 
STAAN 
VOOR 2800 
KLANTEN 
EN 500 
KWEKERS

ALTIJD WAT TE 
VIEREN!

ZEGGEN WAT JE 
DOET EN DOEN WAT 
JE ZEGT

HEEL VEEL 
GROENE VINGERS 
OP 19000 M2 

AL 25 JAAR GROEIEND

INKOOPKANAAL VOOR KLEINE EN 
GROTE KLANTEN  

UIT DE 
BOSKOOPSE 
KLEI

ZIEN IS 
KOPEN                  

DANKBAAR VOOR 
ALLE TROUWE 
LEVERANCIERS EN 
KLANTEN

TROTS OP DE XL KERSTBOOM OP DE DAM
EN IN ROTTERDAM, ARTIS, BEEKSE BERGEN EN 
ALLE ANDERE KERSTBOMEN

VISUALITEIT
HEEL VEEL 
PLANTEN 
OP EEN RIJ

EEN GOEIE 
LEERMEESTER

SAMENWERKEN 
MET LOKALE 
ONDERNEMERS

25 jaar 
JUBILEUMNIEUWS

PRESENTATIE IS ALLES

Karakteristiek voor de monsterbeurzen van GROEN-Direkt is de presen-
tatie van tuinplanten op lagen. Na 25 jaar trouwe dienst maken deze plaats 
voor presentatietafels! Doordat deze hoger zijn dan de lagen en er een 
aantal planten per partij gepresenteerd worden, is het voor beursbezoekers 
nog gemakkelijker de gehele plant te bekijken. De nieuwe beurspresentatie 
zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling en een goed beeld van het 
product, maar bevordert ook het behoud van de plant doordat ze nu 
bewaterd kunnen worden. De presentatietafels worden op de Najaarsbeurs 
geïntroduceerd en zijn een voorbeeld van de manier waarop wij ons altijd 
blijven ontwikkelen om zo de meest optimale service en kwaliteit te kunnen 
bieden.

GREEN EDUCATION FUND

Natuurlijk willen we ons ook sterk maken voor een groene toekomst! We 
staan daarom niet stil, denken vooruit en vinden het belangrijk om de sector 
de komende 25 jaar gezond te houden. Vandaar dat wij ons de komende 
tijd actief gaan inzetten en gaan investeren in groene opleidingen onder de 
noemer ‘Green Education Fund’. 

Gedurende het jaar hebben wij bovenstaande en andere initiatieven en 
activiteiten op de planning staan. Houd hiervoor onze website 
www.groen-direkt.nl en onze nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent het jubileum. 

Natuurlijk laten wij ons 25-jarig bestaan 
niet onopgemerkt voorbijgaan! We 
vieren dit graag samen met jullie. Er 
gaan verschillende jubileumactiviteiten 
plaatsvinden, waarvan de aftrap op de 
Najaarsbeurs 2021 is. Benieuwd wat we 
voor u in petto hebben? We lichten alvast 
een tipje van de sluier op. 

volgens onze medewerkers

ACTIE! 
Wie jarig is, trakteert… 

Vanaf de Voorjaarsbeurs 2022 tot aan 
de Najaarsbeurs 2022 gaan we 25 
WEKEN LANG MOOIE ACTIEKARREN EN 
KNALAANBIEDINGEN opzetten.  
Ons assortimentteam is hier momenteel 
volop mee bezig. 
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EXCLUSIEVE VOORVERKOOP 

OP NAJAARSBEURS 

Wanneer u verzekerd wilt zijn van 
het aantal en soort kerstbomen 
die u wilt hebben, raden wij u 
aan om uw kerstbomen in de 
voorverkoop te kopen. Deze start 
op de Najaarsbeurs – met een 
uitgebreid assortiment kerstbomen 
aan de hand van een exclusieve 
monsterpresentatie met scherpe 
beursaanbiedingen - en loopt tot 
begin september. 

CASH & CARRY: 

LASTMINUTE INKOPEN 

Wilt u op het laatste moment 
kerstbomen (bij)kopen? Dan is 
de kerstbomen Cash & Carry 
van GROEN-Direkt voor u dé 
oplossing! Vanaf half november 
tot enkele dagen voor Kerstmis is 
hiervoor de Cash & Carry geopend. 
U kunt dan ook terecht voor 
hardware. 

KERSTBOMEN XL: 

GROOT, GROTER, GROOTST

Onder de naam ‘Kerstbomen XL’ verkoopt 
en plaatst GROEN-Direkt honderden 
grote kerstbomen tot 25 meter en soms 
zelfs nog hoger. De bomen zijn afkomstig 
uit verantwoord beheerde bossen 
en plantages, grotendeels van eigen 
productie in de Ardennen en Duitsland. 
Elke boom wordt afzonderlijk en met 
grote zorg geselecteerd, hierdoor zij 
onze bomen van een goede kwaliteit. 
Het rooien, transporteren, plaatsen en 
afbreken is vooral bij bomen vanaf 15 
meter een vak apart. Daarom biedt 
GROEN-Direkt ook een full servicepakket 
aan, waarbij u volledig wordt ontzorgd. 

COMPLEET ASSORTIMENT 

ÉN CONSTANTE KWALITEIT

GROEN-Direkt levert een 
compleet assortiment reguliere 
kerstbomen in Nederland en 
omringende landen. Hiervoor 
wordt er alleen samengewerkt met 
kerstboomkwekerijen die bij de 
kwaliteitsnormen aansluit. Voor de 
inkoop wordt er zeer nauw contact 
onderhouden met   kerstboom-
kwekers uit zes Europese 
landen. Door deze geografische 
spreiding (klimaten) en meerjarige 
contracten kan GROEN-Direkt als 
geen ander een constant aanbod 
van een constante kwaliteit bieden. 
Alle kerstbomenkwekerijen worden 
meermaals per jaar bezocht om de 
teelt te controleren.

GROEN-Direkt 
OÓK SPECIALIST

 IN KERSTBOMEN 

10 JAAR SPECIALIST 

IN KERSTBOMEN 

Naast de handel in tuinplanten is 
GROEN-Direkt ruim 10 jaar specialist in 
kerstbomen. Door de jarenlange ervaring 
wordt gezorgd voor het juiste assortiment, 
op het juiste moment. Met 120 soort-maat-
combinaties biedt GROEN-Direkt een 
breed en uitgebreid aanbod van de meest 
populaire kerstbomen: Abies nordman-
niana, tot Picea abies en Picea omorika. 
De bomen worden in pot of gezaagd 
geleverd in diverse maten.

TREES & TOOLS: 

KERSTBOMEN ÉN HARDWARE 

Bij GROEN-Direkt vindt 
u alles wat u nodig heeft 
voor de kerstboomverkoop. 
Van cinco’s in meerdere 
maatvoeringen, houten kruizen 
van verschillende kwaliteiten 
tot aan kerstboomverpakkers, 
kerstboomnetten en 
trapstandaards. Exclusief in 
ons assortiment zijn Quicktree 
standaards en Quicktree 
boormachine - onmisbare 
bijproducten voor de 
kerstboomverkoop. Bij ons vindt 
u dus op één adres een compleet 
kerstbomenassortiment trees én 
tools. 
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GROEN-Direkt Boskoop BV
Noorwegenlaan 37
2391 PW Hazerswoude-Dorp

lTC-Boskoop
Nederland

+31 172211576

info@groen-direkt.nl
Webshop en website: 
www.groen-direkt.nl

Benieuwd naar onze beurzen of webshop?  
U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Kom een keer kijken op één van onze beurzen.

Vraag een demo-account aan voor onze webshop.

Registreer u als klant en bestel direct op de webshop of op één van onze beurzen. 


