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an succes geen gebrek voor
Plantipp. De ene na de andere nieuwe plant behaalt op
internationale beurzen hoge
onderscheidingen. Meest recent is de
onderscheiding Plant of the year voor
Semponium ‘Destiny’, die de Royal Horticultural Society gaf tijdens de Chelsea Flower Show in mei 2022. Deze prijswinnaar
is bijzonder in kleur, vorm en grootte.
Een succulent die jaarlijks meer dan tien
stekken geeft, dieprood is en ook nog eens
prima tegen droogte en warmte kan. En
het is de eerste hybride tussen Aeonium
en Sempervivum, ontwikkeld door Surreal
Succulents. En dat is niet de eerste keer. Al
vier keer eerder werd een inzending van
Plantipp Plant of the Year.

Agapanthus ‘Poppin’ Purple’
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In zo’n aanwinst komt alles samen waar
Plantipp voor staat: op zoek naar nieuw
sortiment bij gepassioneerde veredelaars
en daarvoor als service royaltymanagement, kwekersrecht, productfotografie en
marketing regelt. Een manier van werken
die 27 jaar geleden door oprichter Reinier
van Rijssen werd geïntroduceerd, nadat hij
er al een half werkzaam leven had opzitten in de veredeling en vermarkting in de
sierteelt. “Bij Terra Nigra ontwikkelde ik
de Germini, een kleine Gerbera. Iedereen
verklaarde mij voor gek, maar het werd
een groot succes. Vanuit de veredeling
maakte ik in dat bedrijf de overstap naar
de commercie en reisde ik later de hele
wereld rond voor verschillende bedrijven.
Toen al zag ik dat veel kleine veredelaars
nooit veel verdienden aan hun werk. Toen
ik 27 jaar geleden voor mezelf begon,
werd dat mijn doel: kleine veredelaars
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Kim en Peter van Rijssen
bouwen Plantipp
verder uit
Nieuw sortiment genoeg, maar welke noviteit heeft potentie om succesvol te
worden? En als dat zo is, kan de veredelaar daar dan ook nog iets aan verdienen?
Vragen waar Plantipp al jaren een duidelijk antwoord op heeft: ‘Ja, dat kan’.
Oprichter Reinier van Rijssen draagt zijn bedrijf over aan zijn zoon Peter en
dochter Kim. ‘Als wij geld verdienen, dan verdient de veredelaar dat ook’,
aldus de drie firmanten.
Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard, Visions

meer te laten verdienen aan hun aanwinsten en voor hen de rechten internationaal goed regelen. Dat is uitgegroeid tot
waar we nu staan. Ons bedrijf telt twaalf
medewerkers en we maken nog steeds een
groei door.”

TIEN JAAR
De combinatie is bijzonder. Plantipp is
niet alleen een bedrijf dat royalty’s en
kwekersrechten regelt, maar ook een
goede kijk heeft op kansrijke nieuwe
introducties. Dat talent heeft Reinier van
Rijssen altijd gehad. “Als ik een nieuwe
aanwinst zie, dan weet ik hoe het er over
tien jaar mee staat. Wij moeten er een
kick van krijgen. Zoon Peter heeft dat
talent ook.”
Wat Van Rijssen ook belangrijk vindt, is
de instelling van de veredelaar. “Die moet
niet op geld belust zijn. Als we dat merken, dan doen we het niet.”
Ook essentieel: wat is het verhaal? “Welk
verhaal is er bij deze plant te vertellen?
Neem de kleine potroos ‘Cutie Pie’. Een
Japanse veredelaar op leeftijd vond deze
tussen heel veel grote tuinrozen. Via
onze agent in Japan kwam ik bij die man
terecht. Wat opviel was niet alleen het
compacte formaat, maar ook de resistentie
tegen meeldauw. Daar zit dus een verhaal
in. Ik zag deze kleine roos zes jaar geleden
en de markt heeft interesse.”
En dan is er nog de wereld die verandert.
Reinier: “Er komt meer behoefte aan
compacte planten, omdat tuinen kleiner
worden, of omdat er alleen een balkon
is. En de zomers worden heter en droger.
Die ontwikkelingen vragen om andere
planten.”

MEER DAN RECHTEN
Dochter Kim en zoon Peter hebben eind
vorig de leiding van het bedrijf overgenomen. Ze werken beiden al veel langer voor
het bedrijf, maar hebben nu samen de
eindverantwoordelijkheid. Kim houdt zich
vooral bezig met kwekersrecht en marketing, terwijl Peter de hele wereld afreist
om in het grote netwerk van veredelaars
na te gaan wat er aan interessante noviteiten beschikbaar komt.

Aanvankelijk was het Reinier van Rijssen vooral te doen om een rechtvaardige
beloning voor de inspanningen van de
veredelaar door royalty’s en kwekersrecht
te regelen. Inmiddels is daar het nodige
aan activiteiten bijgekomen. Kim: “Wij
V.l..n.r. Kim, Peter en Reinier van Rijssen met een
aantal recente en succesvolle introducties van
Plantipp.
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jarige per Transsiberië Express naar China
woonde negen jaar in Peking. Toen ze
terugkwam, vroegen haar vader en haar
broer of ze de markt in Azië verder zou
kunnen ontwikkelen. Dat leverde mooie
contacten op voor het bedrĳf. “Ik kwam
een keer in contact met een groep kwekers uit Zuid-Korea. Daar viel de naam van
Piet Oudolf, die ze graag een keer zouden
bezoeken. Het lukte met hulp van Luc
Klinkhamer om een afspraak te maken
en nu ontwerpt Piet tuinen in Zuid-Korea.
Dat maakt dit werk zo leuk. Het gaat niet
alleen om cĳfers.”

MEZELF ZIJN

Coreopsis ‘Solar Moon’ met herbloeigarantie.

Semponium
‘Sienna’
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ervoor dat er virusvrĳ materiaal wordt opgekweekt. We zetten testen uit in de hele
wereld. Zo hebben we in Tsjechië een locatie waar we planten testen op hun winterhardheid. Rond mĳn huis test ik ook veel
planten uit. Op basis van al die resultaten
bepalen we het commerciële traject. Ook
laten we door Visions productfoto’s maken en verzorgen wĳ de marketing. Dat
zĳn allemaal zaken waarvoor de meeste
veredelaar geen tĳd hebben. Bovendien
vinden wĳ dat een veredelaar moet doen
waarin hĳ goed is, namelĳk het kweken
van nieuwe rassen.”
Voor Kim was veel nieuw in dit werk.
“Alleen al het maken van een goede
beschrĳving van een plant moest ik echt
leren. Dat is essentieel voor het aanvragen
van kwekersrecht en plantpatent. Daarvoor heb ik een speciale cursus gevolgd.
Dat is echt nodig, omdat ik dit doe voor
heel veel landen in de wereld. Elk land
heeft weer zĳn eigen begrippen. Vooral
tĳdens corona was er genoeg tĳd om me
daarin te verdiepen.”
Vanzelfsprekend was het niet dat Kim in
het bedrĳf kwam. Ze reisde als negentien-

Ook zoon Peter kwam niet direct in het
bedrĳf terecht. Hĳ volgde een opleiding
tot autoverkoper. Hĳ werkte bĳ verschillende autobedrĳven, maar merkte dat het
weliswaar leuk lĳkt om aan welgestelden
dure auto’s te verkopen, maar dat de
begrippen creativiteit en samenwerking
daarin geen enkele rol speelden. “Ik houd
ervan om mezelf te zĳn. Ik zag de passie
van mĳn vader en dacht: ‘Dat wil ik ook’.
We zĳn thuis niet grootgebracht dat vader
alles voor zĳn kinderen regelt zodat ze in
een gespreid bedje terechtkomen. En dus
stuurde mĳn vader me eerst een tĳd naar
het buitenland om de talen te leren. Ik
leerde niet alleen de talen, maar ook dat
elke markt weer andere planten vraagt.
Vooral in de Verenigde Staten bouwde ik
in die tĳd een eigen netwerk op.”
Peter benadrukt dat drie mensen hem
hebben geïnspireerd om dit werk te gaan
doen: Gert van Buren van Darwin Plants,
Luc Klinkhamer van CNB en Chris Hansen,
veredelaar van succulenten. Gert leerde
mĳ om altĳd eerlĳk te zĳn, ongeacht wat
er gebeurt. Slecht en goed nieuws delen
en altĳd meedenken in oplossingen en
naar de toekomst kĳken. Luc leerde mĳ
het belang van onderscheidende fotografie
en Chris hoe je een nieuwe plant succesvol
kunt maken. Met zĳn onderhoudsvrĳe
vetplanten (Chick Charms) richtte hĳ zich
op kinderen. Briljant, want de ervaring
die kinderen opdoen met deze planten,
nemen ze mee als ze volwassen worden.”

GELD
De Van Rĳssens zien nog steeds kansen en
mogelĳkheden in de markt voor nieuwe vaste planten, eenjarigen, bomen en
struiken. Naast Peter en Reinier zĳn ook
accountmanager vaste planten Tieme van
den Haak en accountmanager heesters
Thĳs Veldhuĳzen actief in het verwerven
en verhandelen van nieuw sortiment. “Ze
hebben dezelfde bevlogenheid als wĳ”,
aldus Kim.
Passie voor planten en voor de marketing
is mooi, maar niet gratis. De drie benadrukken dat ook. “Wĳ brengen een klein
percentage in rekening bĳ de veredelaar.
Daar krĳgt hĳ veel voor terug. En als wĳ
geld verdienen, dan verdient hĳ het ook.”
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