Bloemenveiling
Handel in miljoenen bloemen en planten
In Nederland staat één van de grootste bloemenveilingen ter wereld. Iedere dag wordt er gehandeld in
miljoenen bloemen en planten. Na de veiling gaan ze naar alle uithoeken van de wereld.
Nederland is een echt bloemenland. Je geeft bijvoorbeeld bloemen als iemand jarig is. Als iemand is geslaagd.
Als je verliefd bent, voor vaderdag of moederdag, gewoon om lief te zijn of om te slijmen.
Die bloemen komen van de kweker. Hij plant bloembollen. En als de bloemen mooi genoeg zijn, dan worden
ze geoogst… Verpakt… En vervoerd. En dan komen de bloemen hier aan. Bij Flora Holland. Hier worden de
bloemen verzameld en verkocht aan de hele wereld.
De bloemen worden opgeslagen in een grote koelcel. In deze gigantische koelcellen is het vijf graden boven
nul. Net zo koud als bij jou in de koelkast. Als een bloem het koud heeft, dan gaat hij een soort van slapen. Hij
blijft dan mooi dicht. Je kunt ‘m dan langer bewaren. En daarna bekijkt de keurmeester of de bloemen en
planten goed genoeg zijn, om te kunnen verkopen. En? Deze zijn prima!
En hier gaat het allemaal om. Duizenden kopers van over de hele wereld komen hierheen om bloemen te
kopen. Dit is de grootste bloemenveiling van de wereld. Evengroot als honderdtachtig voetbalvelden bij
elkaar. Die veiling, die werkt zo. Als je op één van die karren bloemen ziet, die je wilt hebben, dan druk je op
deze knop. En wie het eerst drukt, die mag de bloemen kopen. De prijs op die grote schermen die daalt. Hoe
langer je wacht, hoe goedkoper de bloemen worden. Maar wacht je te lang. Dan is iemand je misschien voor.
En dan ben je je bloemen kwijt.
Meteen na de veiling komen al die bloemen in deze enorme hal terecht. Elke koper van bloemen en planten
heeft een nummer. En dat nummer zie je ook terug op alle karren. En zo komen alle juiste bloemen en planten,
bij de juiste koper terecht. Heeft rechts voorrang? Of hebben wij voorrang? En deze karretjes, die rijden op
electriciteit. En dat is niet voor niks. Zo hebben de bloemen geen last van uitlaatgassen.
En na een lange dag op de veiling, gaan de miljoenen bloemen en planten weer door. De meeste gaan naar het
buitenland. Ze worden dan verkocht in de bloemenwinkel of op de markt. Want overal in de wereld houden
mensen van bloemen!

