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TEKST: SANNE WOLTERS

Nederland mag wel wat groener. 
Weg met de tegeltuinen, grijze 
stadsgezichten en zielige 
kamerplanten. Maak kennis met 
de innovators die de plantensector 
op z’n kop gaan zetten

LAAT HET 
GROEIEN EN 

BLOEIEN!

D
e ondernemers- en innovatiecultuur 
in Nederland bloeit. Er is alleen één 
sector die achterblijft: die van de plan-
ten- en bloemenonder nemers. Zonde, 
want zo blijven er veel kansen liggen. 

Dat vindt ook Silke Tijkotte (28), initiatiefnemer 
van platform Let it Grow. 
Het innovatieplatform is ontwikkeld met behulp 
van Royal FloraHolland, ’s werelds grootste 
bloemen- en plantenveiling, en brengt de sier-
teeltwereld en start-ups bij elkaar om de sector te 
kunnen vernieuwen. Met als doel om Nederlan-
ders aan het groen te krijgen én de steeds drukker 
wordende stad groener te maken én de bewoners 
gelukkiger en gezonder.
Let it Grow verzamelt niet alleen start-ups, ook 
biedt het platform aan de meest vernieuwende 
ondernemingen een incubatieprogramma aan. 
Deze start-ups krijgen via het vijf maanden du-
rende programma een werkplaats aangeboden, 
hebben een groot (inter)nationaal netwerk tot hun 
beschikking, krijgen trainingen en hebben een 
eigen mentor.  
De allereerste lichting van zeven initiatieven is door 
een vakkundige jury gekozen uit meer dan honderd 
aanmeldingen. Inmiddels zijn de start-ups ruim twee 
maanden hard aan het werk in het Let it Grow Lab. 

LET IT GROWInnovatieplatform Let It Grow is ontwikkeld 
met behulp van Royal FloraHolland, ’s we-
relds grootste bloemen- en plantenveiling, 
en brengt de sierteeltwereld en start-ups bij 
elkaar om de sector te kunnen vernieuwen
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Boven: Toon Roozen (links) en 
Ewout Golberg

Links: De levende kruidenrekjes

Onder: De app vertelt dat je plant water nodig heeft
Geheel onder: Mensen van Gardian. Van links naar rechts: Martijn Lukaart, 
Kelly Ferwerda, Tolga Paksoy en Mats Rietdijk

GARDIAN
Wie: Martijn Lukaart (37),  
Tolga Paksoy (24), Kelly  
Ferwerda (22) en  
Mats Rietdijk (24) 
Wat: Gardian, sensoren en 
een app die je helpen bij het 
verzorgen van planten
Sinds: 2016

Ze ontwikkelen een pratende 
plant. Eentje die via sensoren 
en een app met je communi-
ceert. Zo weet je wat je plant 
nodig heeft en gaat ie niet 
meer dood. Het Gardian-team 
vertelt over totstandkoming 
en ontwikkeling van het idee.
Martijn: ‘We hebben elkaar 
leren kennen tijdens een  
hackathon, een bijeenkomst 
van software- en websiteont-
wikkelaars. Daar is ook het 
plan voor Gardian ontstaan. 
Ik had al eerder ideeën over 
het concept en wilde een team 
vormen om het uit te werken. 
Wij bedachten iets waarbij er 
sensoren bij een plant worden 
geplaatst zodat je hulp krijgt 

bij het verzorgen ervan. Bin-
nen 24 uur hadden we een 
proof of concept. Wij bieden 
een oplossing in de vorm van 
hardware, de sensoren, en 
software, informatie over de 
plant in een app. Zo krijg je 
een soort pratende plant.’
Tolga: ‘Als hardware-man ben 
ik begonnen met alles thuis 
zelf te solderen. Daar heb 
ik een bak aarde staan met 
sensoren die de vochtigheid 
meten. Dat is het grootste 
probleem bij de verzorging 
van planten.’ 
Martijn: ‘Bij te veel of te wei-
nig water gaan planten dood. 
Maar ook als het te warm is of 
te koud: dat moeten de senso-
ren ook meten. De sensoren 
werken bij alle planten en de 
informatie in de app is er echt 
specifiek voor jouw plant.’ 
Mats: ‘In de app vind je een 
overzicht van al je planten 
waarin je kunt doorklikken 
naar gedetailleerdere informa-
tie. Dit willen we zo persoon-
lijk mogelijk maken.’ 

Kelly: ‘Je kunt je planten uit-
eindelijk ook namen geven.’
Martijn: ‘Zo wordt het leuker 
om voor ze te zorgen. Daar-
naast spelen we in op de 
behoefte van de mens om al-
les zelf te kunnen meten. Onze 
missie is het verbinden van 
mens en natuur. Hiermee kun-
nen we de aankoopdrempel 
voor het kopen van planten 
verlagen.’
Mats: ‘Onze doelgroep bestaat 
uit mensen die al moeite doen 
voor hun planten en bij de 
plantenhal informatie vragen.’ 
Martijn: ‘We zijn er niet voor 
echte plantenfanaten, meer 
voor mensen die sip worden 
van zielige planten. Onze 
ideale consument gebruikt 
Gardian om te checken of hij 

goed bezig is.’
Tolga: ‘Het leukste van Let 
it Grow tot nu toe vond ik 
de bloemistenbeurs, ik weet 
namelijk nog niets van die 
wereld.’ 
Mats: ‘We zijn allemaal heel 
technisch, maar weten weinig 
van planten.’ 
Martijn: ‘Wij hadden zelf de 
ervaring dat planten dood-
gingen, we hebben nu dus 
de oplossing voor ons eigen 
probleem. We hopen bij Let it 
Grow de bedrijfsmatige kant 
van Gardian onder de knie te 
krijgen om uiteindelijk een 
toekomstbestendig bedrijf  
te kunnen presenteren.  
Onze coach hier helpt ons  
bij het opstellen van de  
beste strategie.’

GROWN
Wie: Toon Roozen (24)
Wat: Grown met de 
CressToday, een  
volledig geautomatiseerd  
kweekkastje voor cressen 
Sinds: 2015

Een ‘levend’ kruidenrekje dat 
geautomatiseerd je plantjes 
laat groeien, het hele jaar 
door. Dat is CressToday. Een 
idee van Toon Roozen. Hij wil 

met deze gadget cressen als 
natuurlijke smaakversterkers 
aan de man brengen.
‘Tijdens mijn studie deed 
ik mee aan een project over 
de keuken van de toekomst. 
Ik was geïnspireerd door de 
opkomst van urban farming en 
wilde de techniek gebruiken 
voor iets kleins. Dat werd een 
kweekkastje voor thuis met 
die speciale led-verlichting. 
Mijn docenten zagen er niet 
zo veel in, maar dat heeft mij 
juist gemotiveerd om door te 
gaan, want ik geloofde erin.
‘Voor mijn afstudeerproject 
heb ik het idee opgepakt. 
Toen ben ik bij Koppert Cress 
terechtgekomen, de marktlei-
der in cressen. Dit zijn mini-
kruiden die ontzettend snel 
groeien. Koppert Cress was erg 
enthousiast over het proto-
type en ik kon daar na mijn 
afstuderen parttime aan de 
slag. Zij zijn de eerste kweker 
die met led-verlichting werkt 

en op het gebied van techniek 
erg vooruitstrevend. Daar heb 
ik veel aan gehad.
‘Anderhalf jaar geleden ben 
ik voor mezelf begonnen en 
inmiddels heb ik een markt-
klaar product: de CressToday. 
De plantjes groeien door 
de ideale verlichting en het 
waterreservoir dat plantjes 
van voldoende water voor-
ziet. In de groeibodem zitten 
voedingsrijke houtvezels, hier-
over verspreid je de zaadjes. 
We hebben tien soorten – van 
de bekende tuinkers tot Mus-
tard en Rucola Cress. 
‘Cressen zijn goede, natuurlij-
ke smaakversterkers en zitten 
boordevol anti-oxidanten. Je 
hoeft geen smaaktoevoegers 
met ongezonde E-nummers 
te gebruiken. Daarnaast gaat 
het kweken van cressen snel: 
je kunt ze vaak dezelfde week 
oogsten. En in de CressToday 
kan dit het hele jaar door. Het 
design van het apparaat is ook 
erg aantrekkelijk, het is echt 
een soort gadget. 
‘Ik hoop via Let it Grow het 
grotere plaatje van mijn 
bedrijf Grown compleet te 
krijgen, zodat ik precies weet 
welke richting ik op ga qua 
ontwikkeling. Nu moeten we 
de consumenten gaan infor-
meren over hoe ze de cressen 
kunnen gebruiken. Veel men-
sen weten dat nog niet echt. 
Het kan op een boterham met 
kaas, maar is ook heerlijk bij 
vis bijvoorbeeld.
‘Sinds vier maanden werk ik 
samen met Ewout Goldberg 
(33). Hij houdt zich bezig met 
de marketing en sales voor 
Grown. In de toekomst willen 
we graag het team uitbreiden. 
Ook wil ik een meerjarenplan 
hebben en gaan we op zoek 
naar een investeerder om nog 
groter te groeien. Op het ge-
bied van productontwikkeling 
blijven we aan de slag.’
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Mila van de Wall (op het trapje) en Emma Hagedoorn in hun stadstuinwinkel Wildernis

LIVING LIGHT 
Wie: Ermi van Oers (25), Eva 
van der Velde (24), Nick de 
Ronde (24) en Marco van 
Noord (26)
Wat: Living Light, een lamp 
die zijn energie uit een plant 
haalt 
Sinds: 2016

De Living Light is plant en 
lamp ineen. Ermi van Oers 
bedacht het en wil hiermee 
levende energie introduceren. 
Een erg ingewikkelde tech-
nologie die ze via het project 

begrijpelijk en beschikbaar 
maakt voor het grote publiek.
Ermi: ‘Living Light was mijn 
afstudeerproject. Tijdens mijn 
studie heb ik er prijzen mee 
gewonnen. Maar ik wilde het 
graag verder ontwikkelen 
en mijn droom waarmaken, 
en dat is levende energie bij 
mensen thuis brengen. Living 
Light is nog maar het begin, 
maar straks zullen er meer 
toepassingen komen.
‘Living Light werkt door het 
fotosyntheseproces van de 
plant. Voeding die niet wordt 

opgenomen, wordt via de wor-
tels uitgestoten en in de aarde 
afgebroken door bacteriën. 
Hier komen elektronen bij vrij 
en deze worden in de Living 
Light opgevangen door een 
microbial fuel cell en omgezet 
in elektriciteit. 
‘Dit is een technologie van 
Plant-e, met de wetenschap-
pers binnen dit bedrijf werk 
ik samen. Er is een groot gat 
tussen wetenschappers en 
ontwerpers. Veel wetenschap-
pers zijn alleen bezig met 
onderzoeken in laboratoria. 
Ik vind het leuk dat Plant-e 
buiten het lab wil treden. 
‘Het eerste prototype is er al 
en het werkt! Ik ga de Living 
Light nu verbeteren met Plant-
e en mijn team. Ik ben heel 
blij met alle samenwerkingen 
en Let it Grow natuurlijk, ik 
zou dit gewoonweg niet in 
mijn eentje kunnen. Over 

ongeveer een jaar hopen we 
een eerste kleine oplage te 
produceren.  
‘Bij mijn project gaat het 
heel erg om laten zien dat er 
andere energie bestaat. Velen 
weten niet eens dat je uit een 
plant energie kunt halen. Ik 
kijk dus verder dan de tech-
nologie en het ontwerp, ik wil 
mensen overtuigen, enthou-
siasmeren door het voor ze te 
visualiseren.’
Eva: ‘Nick, Marco en ik vor-
men samen het collectief We 
Umbrella, een team van tech-
nische ontwerpers. Na Ermi’s 
afstuderen hebben we haar 
gevraagd of ze er ook bij wilde 
komen met haar project. Ons 
Let it Grow-avontuur blijft me 
verbazen, ik denk vaak: wat 
overkomt ons nu? We krijgen 
zo ontzettend veel kansen. 
Elke dinsdagavond – de dag 
waarop we hier werken – kom 
ik overdonderd thuis. We  
voelen ons echte vips. We  
kunnen onze coach elk 
moment bellen, mailen of 
whatsappen.
‘Ik wil als groep en bedrijf 
groeien, beter worden in  
wat we doen. Het begon al-
lemaal heel vrijblijvend en 
inmiddels spreken we meer 
uit wat we in de toekomst 
willen. Living Light bevat erg 
ingewikkelde technologie. 
We willen dit begrijpelijk en 
beschikbaar maken voor het 
grote publiek.’

WILDERNIS
Wie: Mila van de Wall (41) 
en Emma Hagedoorn (40)
Wat: Wildernis, een stads-
tuinwinkel in Amsterdam 
voor alles wat met 
groen te maken heeft
Sinds: 2015

Een leefbare stad bereik je 
door meer groen te creëren. Bij 
Wildernis kun je alles kopen 
wat een link heeft met groen. 
Maar het is meer dan een win-
kel: Wildernis is de volgende 
stap naar een groenere en 
gezondere leefomgeving. 
Mila: ‘Emma en ik zijn al tien 
jaar vriendinnen en we zijn 
met deze winkel begonnen, 
omdat er nog niet zoiets als 
Wildernis bestond. Er waren 
wel veredelde kleine tuin-
centra, maar wij misten echt 
een plek waar je spullen om 
te tuinieren en kamerplanten 
kunt kopen. Toen het plan er 
was en de ruimte, konden we 
beginnen. We hebben allebei 
ons spaargeld hierin gestoken. 
We noemen Wildernis een 
“stadstuinwinkel-nieuwe-
stijl”. Je kunt er tuinierspullen 
kopen, maar ook kamer-
planten, accessoires, zaden. 
Eigenlijk alles wat met groen 
te maken heeft. Maar Wilder-
nis is meer dan een winkel. De 
winkel is de basis, hij levert 
ons een inkomen op. We geven 
daarnaast ook workshops 
en voorlichting over meer 
groen in de stad. We willen 
meer stadsbewoners aan het 
groen krijgen. Er zijn er veel 
die hun tuin volgooien met 
tegels, waadoor een duidelijk 
watermanagementprobleem 
ontstaat. En de stad wordt 
almaar drukker, het moet wel 
leefbaar blijven.
‘De kracht van onze winkel zit 
’m erin dat het er mooi uitziet 
en klanten naar binnen wor-
den gelokt. Eenmaal binnen 

kopen ze een plantje en zien 
ze dat we ook workshops ge-
ven. Dat lijkt ze dan wel leuk. 
Zo gaan we steeds een stapje 
verder. Want het probleem 
is dat mensen te weinig over 
groen weten. Ze willen wel, 
maar weten eigenlijk niets. Bij 
ons werkt het allemaal heel 
makkelijk en laagdrempelig, 
dat gaat goed. Aantrekkelijk-
heid is voor ons een belang-
rijk aspect. Tuincentra gaan 
bijvoorbeeld niet met de tijd 
mee. Hippe stadsmensen wil-
len daar niet naartoe, omdat 
ze niet aantrekkelijk zijn. 

‘Met het Let it Grow Lab 
krijgen we meer tijd om na te 
denken over de winkel, het 
merk en wat we daarmee wil-
len. We willen ons bijvoor-
beeld meer richten op een 
eigen lijn. De producten die 
we verkopen, moeten echt 
goed zijn. We kopen veel in 
bij Scandinavische merken, 
maar je weet niet altijd hoe 
die worden gemaakt. 
‘Door het geld van Let it 
Grow kunnen we perso-
neel inhuren en zelf tijd 
vrijmaken om het concept 
uit te denken. We werken 

al wat langer, maar vooral 
bezig geweest met de details 
en met de winkel draaiend 
te houden. Als beginnend 
ondernemer kun je je daarin 
makkelijk verliezen. Nu wil-
len we ons focussen op meer 
groei. 
‘We zitten hier in een omge-
ving waar iedereen werkt aan 
het “Grote Plan”. Dat is erg 
inspirerend en stimulerend. 
Let it Grow is voor ons een ge-
schenk. We hebben nu meer 
ruimte om beslissingen te 
nemen en we hebben tijd om 
het echt goed te krijgen.’

Geheel boven: Niet let it grow, maar glow Boven: Ermi met prototype

Ermi wordt ondersteund door het collectief We Umbrella
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Vincent Wittenberg (links) en Bennie Meek van Gewildgroei

Toon Roozen: ‘Ik hoop 
via Let it Grow het 
grotere plaatje van 
mijn bedrijf Grown 
compleet te krijgen’

GEWILDGROEI
Wie: Vincent Wittenberg (35) 
en Bennie Meek (33)
Wat: Gewildgroei
Sinds: 2015

Onkruid is onterecht onge-
wenst, vinden de mannen 
van Gewildgroei. Elk plantje 
is uniek en spectaculair. De 
natuur haar gang laten gaan, 
heeft bovendien veel voor-

delen. Niet alleen voor de 
biodiversiteit in de stad, het 
gaat ook stress tegen. 
Bennie: ‘Vincent en ik hebben 
aan de Design Academy in 
Eindhoven gestudeerd, Public 
Space. Je bent dan bezig met 
vormgeving vanuit vragen 
over de openbare ruimte. 
Samen met Vincent en een 
aantal anderen ben ik toen 
een collectief begonnen om 
dingen in de echte wereld te 
kunnen testen. Na mijn studie 
ging ik verder. Zo ook met het 
living pavement-project. Dat 
heeft betrekking op het on-
kruidbeheer. Uit onkruid kun 
je echt veel voordelen halen. 
Het is ontzettend interessant 
en wordt steeds interessanter 
als planten uit zichzelf ergens 
groeien. Onze tegel is er in 
vier varianten, de openingen 
ervan verschillen in grootte. 
Zo kun je een patroon leggen 
voor bijvoorbeeld een minder 
harde tegelgrens. We willen 
de tegel tot een commercieel 
succes maken en het product 
proberen te verkopen.
‘We hebben ook een verhaal. 
Onkruid kent een negatieve 
associatie. Dit ontstaat vaak 
door achterstallig onderhoud. 
Wij willen de context verande-
ren en de negatieve associatie 
wegnemen. Elk plantje is 
uniek. Maar het gaat vooral 
om de manier waarop je het 
kadert. We maken veel mooie 
foto’s van onkruid en zetten 
close-ups op Instagram. Na-
tuur wordt spectaculair als je 
het de ruimte geeft. 
‘Daarnaast is biodiversiteit in 
de stad steeds belangrijker. 

Wij willen een plek creëren 
waar spontane vegetatie mag 
groeien en niet alleen de 
geplande madeliefjes. Je krijgt 
er ook een actievere grond 
van waarin water beter kan 
worden doorgelaten. Het is 
slimmer gebruikmaken van de 
natuur.
‘We werken met een omge-
vingspsycholoog samen en 
hij zegt dat groen tegen de 
stress werkt en zorgt voor een 
gezonde leefomgeving. En 
er is gebleken dat ons brein 
goed reageert op natuurlijke 
elementen, een natuurlijke 
groene omgeving. Daar willen 
we samen meer onderzoek 
naar doen.
‘Er is al een grote groep die er 
hetzelfde over denkt als wij. 
Maar de klager bepaalt en de 
gemeente heeft dan de plicht 
om het onkruid weg te halen. 
Geveltuinen zijn interessant 
voor ons, die kunnen name-
lijk worden geclaimd door 
bewoners; dit kan de eerste 
stap zijn naar onze tegels op 
de stoep. Onze tegel is de tus-
senstap naar meer stadsgroen. 
‘Bij Let it Grow zijn we vooral 
met de praktische zaken be-
zig. Met bijvoorbeeld de vraag 
of we een BV moeten oprich-
ten en waar we investeerders 
kunnen vinden. En we zijn 
bezig met het ontwikkelen van 
het distributiemodel. En-
schede heeft al 10.000 tegels 
besteld, maar we weten niet 
precies waarom juist daar en 
bijvoorbeeld niet Eindhoven 
of Amsterdam. We willen 
inzicht krijgen in wat werkt en 
wat niet.’

Boven: Je kunt een patroon leggen 
voor een minder harde tegelgrens

Onder: Bennie Meek: ‘Wij willen 
een plek creëren waar spontane 

vegetatie mag groeien en niet al-
leen de geplande madeliefjes’
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SPRINKLR 
Wie: Suzanne van Straaten 
(34)
Wat: Sprinklr, een thuisbe-
zorgde seizoensbox met  
planten, groenten, kruiden  
en verzorging via een app
Sinds: 2016

Mooie planten kopen en 
daarna niet weten hoe ze 
te verzorgen. Dat kan beter, 
dacht Suzanne van Straaten. 
Met bezorgboxen vol planten 
en verzorgingshulp via een 
app verlaagt ze de drempel om 
de stad groener te maken. 
‘Ik heb rechten gestudeerd, 
maar ik ben vrij snel naar mar-
keting geswitcht. Daar leerde 
ik veel over ondernemerschap 
en duurzaamheid. In Sprinklr 
komen deze drie werelden 
samen, een echte uitdaging en 
het ultieme ondernemerschap. 
Het laatste zetje kwam vanuit 
mijn vorige baan. Daar kwam 
ik in contact met onderne-
mers die de wereld willen 
verbeteren en groener maken. 
Ik vroeg me af of ik dat zelf 
ook niet zou kunnen. En het 
idee voor Sprinklr is eigenlijk 
ontstaan vanuit persoonlijke 
frustratie. Ik woon met mijn 
familie in de stad en groen 
werd voor mij steeds belang-
rijker. 
‘Dan ga je naar het tuincen-
trum en weet je eigenlijk niet 
wat je moet kopen en ook niet 
hoe je de planten moet verzor-
gen. Uiteindelijk verwaarloos 
je ze. Ik dacht: dat moet beter 
en vooral makkelijker kunnen. 
Meer mensen bleken met dit 
probleem te zitten en wilden 
daarnaast ook een groenere 
omgeving. Toen was het ge-
woon een kwestie van gaan, 
het product maken en testen. 
Eerst hadden we een proef met 
vier man, inmiddels zijn dat 
vierhonderd man. Bij Sprin-
klr maken wij een selectie in 

planten en geven hulp bij het 
onderhoud ervan via een app. 
We werken met seizoenen en 
maken per seizoen een box 
met groenten, kruiden en 
vaste planten voor buiten. 
Voor binnen selecteren we 
planten die jaren meekunnen. 
Hierbij denken we ook aan de 
styling, in de herfst bijvoor-
beeld mooie herfstkleuren. 
‘In de app krijg je leuke 
weetjes over je planten zodat 
je je plant beter leert ken-
nen. Daarnaast krijg je tips 
over de verzorging en je krijgt 
wekelijks een pushbericht 
met dingen waarop je moet 
letten. Nu gaat bijvoorbeeld 
de verwarming aan en krijgen 
je planten het moeilijk. Het is 
heel brede informatie. Je kunt 
ook een foto maken en deze 
naar ons opsturen. 
‘Met Sprinklr wil ik een 
gezonde groene stad creëren 
en de bewoners opnieuw in 
contact brengen met de na-
tuur. Want door groen leid je 
een gezonder en gelukkiger le-
ven. Sprinklr is gericht op het 
langer leven van je planten. En 
het grappige is: onze duur-
zame planten zijn goedkoper 
dan die in het tuincentrum. 
Door Let it Grow heb ik een 
superfijn netwerk tot mijn be-
schikking. Wij komen namelijk 
van buiten en weten niet zo @SanneWolters0

veel over deze branche. Daar-
naast willen we via Let it Grow 
een volgende stap maken om 
de markt te veroveren. Verder 
gaan we kijken hoe we de eer-
ste stappen in het buitenland 
kunnen zetten. Als je begint 

met je onderneming is het hard 
werken en dat kan best een-
zaam zijn. Het is dan fijn om 
verenigd te zijn in een groep. Zo 
kun je elkaar helpen.’ 

Boven: Grappig: de 
duurzame planten 
van Sprinklr zijn 
goedkoper dan die 
in het tuincentrum

Links: Suzanne van 
Straaten: ‘We ge-
ven hulp bij het on-
derhoud van plan 
ten via een app’

Onder: Suzanne 
van Straaten met 
seizoensbox van 
Sprinklr

LET IT GROW

CONNECTED-
GARDEN
Wie: René Voogt (39), Sabine 
de Milliano (31), Els Veenho-
ven (56), Jan Gerard Snip (51)
Wat: ConnectedGarden
Sinds: 2016

Groen in de tuin moet weer 
een vanzelfsprekendheid wor-
den. Teleurgestelde tuinbezit-
ters die uit wanhoop maar een 
tegeltuin aanleggen, hebben 
hulp nodig. En die hulp is er 
in de vorm van Connected-
Garden, een systeem dat je 
helpt bij het tuinieren. 
René: ‘Met ConnectedGarden 
willen we de drempel verlagen 
naar succesvol tuinieren. Veel 
tuinbezitters willen een groe-
ne, rustgevende tuin, maar 
weten niet hoe en wanneer ze 
dat moeten organiseren. Ze 
gaan dan in het ergste geval 
voor een tegeltuin. Wij helpen 
tuinbezitters door te vertellen 
wat en wanneer er iets moet 
gebeuren. ConnectedGarden 
werkt met sensoren in de tuin 
die gekoppeld zijn aan plan-
ten. Sensorgegevens van de 
planten worden geanalyseerd 
en gecombineerd met weer-
gegevens en algemene plant-
gegevens. Deze ziet de tuin-
bezitter in een app, waarin je 
ook kunt zien wat je sensoren 
zien. De app geeft ook slimme 
taken en alarmmeldingen. 
Als het gaat vriezen, zegt de 
app dat je je olijfboom moet 
afdekken. Je kunt die taak 
vervolgens afvinken en als je 
het niet hebt gedaan, krijg je 
nog een melding. Uiteindelijk 
willen we toewerken naar au-
tomatisering in de tuin, zoals 
automatische beregening. 
‘We willen mensen weer in 
contact brengen met de na-
tuur. Ze vinden tuinieren wel 
leuk, maar zijn vaak teleur-
gesteld omdat het niet lukt. 

Veelgemaakte fouten zijn het 
geven van te veel of te weinig 
water en verkeerd snoeien 
of verkeerd onderhoud. Wij 
zeggen altijd: met Connected-
Garden krijg je meer tuinple-
zier met minder gedoe. Maar 
je moet het in de basis al wel 
leuk vinden, het is niet tuinie-
ren voor niet-tuiniers. 
‘Daarnaast is het klimaat-
bestendig maken van de tuin 
steeds belangrijker. Tuinbezit-
ters met een tegeltuin die van 
de gemeente hun regenpijp 
moeten loskoppelen van het 
riool, krijgen een probleem. 
Door tegels in de tuin kan het 
water nergens heen en er is ri-
sico op overstroming doordat 
de riolen overbelast raken.
‘Groen moet weer een vanzelf-
sprekendheid worden en moet 
niet worden gezien als iets 
lastigs. Groen is belangrijk, 
het is niet handig om alles van 
beton te maken. Wij willen 
met ConnectedGarden een 
grote bijdrage leveren aan het 

klimaatbestendig maken van 
het land. Let it Grow helpt ons 
om te focussen op de juiste 
dingen zodat we onze doelen 
kunnen bereiken. En we zitten 
hier in een groen netwerk dat 
erg handig is. Zo kunnen we 

op zoek naar pilotprojecten 
waarin onze oplossing kan 
worden ingezet. En we zoeken 
mensen die zeggen: zet die 
sensoren maar in mijn tuin. 
Over een jaar staan we in 
duizend tuinen.’

Boven: Connected Garden maakt tuinieren makkelijker
Onder: Een app vertelt tuinbezitters wat de planten nodig hebben


