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Dijk van Dijk  / The joy of wonder

MASTERPIECE MAGAZINE

Nieuw merk,  
nieuwe mogelijkheden

Meer rendement uit  
het hortensiaschap door 

slimme segmentering

Het nieuwe  
Masterpiece Lookbook 
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Uit liefde  
voor  

de hortensia

De meest kwalitatieve en 

innovatieve kamerhortensia-

kweker zijn, dat is onze missie 

bij Dijk van Dijk. En daar hebben 

we de afgelopen tijd flinke 

stappen in gezet. Het resultaat: 

een gloednieuw Dijk van Dijk 

merk. Een merk met een écht 

onderscheidend assortiment, een 

heldere strategie en een prachtig 

verhaal over verwondering en 

de natuur. De mooie en vooral 

duurzame verpakkingen en 

bijpassende schappresentatie 

met veel informatie en inspiratie, 

maken het geheel af. 

Ons streven is om meer rendement 

te halen uit het hortensiaschap. Dat 

kunnen we natuurlijk niet alleen: we 

bundelen onze krachten graag met 

alle ketenpartners die net als wij 

geloven dat er veel meer mogelijk 

is met de hortensia. Kennis en visie 

mag gedeeld worden. Zo komen 

we tot de beste resultaten!

Lees in dit magazine alles over 

ons nieuwe merk en de manieren 

waarop we samen doelen 

bereiken. 

Dijk van Dijk
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Bij Dijk van Dijk laten we ons elke dag verwonderen 

door de kracht van de natuur. Dat maakt ons vak 

onze passie en dat zorgt ervoor dat we echt bijzondere 

hortensia’s kunnen kweken. Met aandacht voor elk detail. 

Daar schuilt volgens ons de liefde.

Onze liefde voor de hortensia is diep 

geworteld. Trots zetten we al drie 

generaties voort wat onze familie begon 

in 1928. In de familie Van Dijk kweken 

we onze gewassen met hart en ziel. Van 

groenten en fruit in 1928 naar hortensia’s 

sinds 1990. Robin van Dijk is samen met 

zijn broer Marc van de derde generatie. 

Robin is een echte Meesterkweker. Hij 

‘ademt’ hortensia. Zijn liefde voor het 

product is merkbaar voor iedere koper 

van de Masterpieces van Dijk van Dijk. 

We komen uit een geslacht van 

ondernemers en zijn altijd op zoek naar 

kansen om te groeien in kwaliteit. Om de 

genetica zo te snappen dat we beheerst 

kunnen sturen tot de beste hortensia 

ontstaat. Prachtige planten die langer 

houdbaar zijn en alleen maar mooier 

worden tijdens de bloeitijd.

Verwondering is  
onze kracht

Een familie 
van meesterkwekers
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“De hortensia is  
een top 7 product, 
waar de consument 
twee euro meer voor 
wil betalen dan dat 
nu gevraagd wordt.”

Meer  
rendement uit het 

hortensiaschap

Bij Dijk van Dijk geloven we dat 

er meer uit de hortensia te halen 

is. Uit internationaal onderzoek 

van Royal FloraHolland blijkt 

dat de consument gemiddeld 

twee euro meer wil betalen 

voor een hortensia dan dat nu 

gevraagd wordt. Laat staan wat 

ze wil uitgeven als er een breder 

assortiment aan bijzondere 

soorten wordt aangeboden. Tel 

daar goede schappresentatie, de 

merkuitstraling, een inspirerend 

lookbook, stijlvolle verpakkingen en 

schappresentatie bij op en je hebt 

echt wat vernieuwends in handen, 

dat ook voor een hele nieuwe 

groep jongere consumenten 

aantrekkelijk is.

Onze ervaring leert dat de juiste 

prijssegmentering zorgt voor 

een hogere marge en vaak ook 

een hogere omloopsnelheid. We 

leveren al een breed assortiment 

met verschillende prijspunten 

en met ons eigen merk gaan we 

voor meer segmentering op het 

schap: speciaal en premium boven 

mainstream. Voor ieder wat wils. 

Daarnaast streven we naar meer 

kennisdeling en samenwerking 

binnen de keten om continu samen 

te verbeteren en te innoveren.
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Verrassend  
veelzijdige  

schappresentatie

Merkbeleving is in onze sector 

erg belangrijk. Helemaal 

wanneer je een nieuwe, jongere 

doelgroep wilt aanspreken.  

Daarom hebben we flink uitgepakt 

als het gaat om schappresentatie, 

inspiratie en informatie. We willen 

consumenten inspireren met 

verrassende soorten hortensia’s, 

stylingmogelijkheden en ze 

meer laten verwonderen over de 

schoonheid van de natuur. 

We kunnen het totale schap  

invullen met ons assortiment en  

ook de schapaankleding 

leveren. Van verpakkingen tot 

een lookbook tot banners met 

inspiratie en productinformatie op 

de winkelvloer. In onze pilotstores 

testen we onze schappresentaties, 

prijsvoering en strategie om samen 

tot het beste resultaat te komen. 

Zo werkt het voor iedereen. 
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Enthousiast?  
Frank gaat graag 
met je in gesprek

Onze ambities waarmaken, dat kunnen 

we niet alleen. Daarom werken we graag 

nauw samen met alle ketenpartners die 

net als wij geloven in meer rendement op 

het schap door innovatie en kennisdeling. 

Onze marketing- en salesmanager 

Frank van der Meer staat klaar om je 

alles te vertellen over ons merk en de 

mogelijkheden. 

Mail Frank: frank@dijkvandijk.nl

Telefoon: 0174-512591of 06-51759961 

Merkbeleving op 
social media

Om de hortensia bij een bredere 

( jongere) doelgroep onder de aandacht 

te brengen zetten we sterk in op social 

media. Dit doen we met een uitgekiende 

strategie: relevante en inspirerende 

content op Instagram (voor BtoC) 

en Facebook (voor BtoB - voor alle 

ketenpartners, ook bloemist en 

tuincentra).

Help ook meer aandacht én rendement 

te genereren! Volg ons op Facebook en 

Instagram, like en deel onze berichten 

met jouw achterban! 

Voor promotiemogelijkheden op maat, 

passend bij onze samenwerking, neem 

je contact op met Frank van der Meer: 

frank@dijkvandijk.nl.

Wanneer je met zoveel ontzag en liefde 

voor de natuur werkt, moet je dat ook 

zoveel mogelijk in je bedrijfsvoering 

doorvoeren, vinden wij. We hebben 

duurzaamheid naar een hoger plan 

getild. Ons drukwerk is van duurzame 

materialen gemaakt en we testen op 

dit moment de haalbaarheid van een 

nieuwe manier van verpakken: in dozen, 

zónder plastic trays en hoezen. 

Voor de Masterpieces starten we in onze 

pilotstores met jute hoezen. Niet alleen 

veel duurzamer, maar ook stijlvol en 

passend bij de merkbeleving. Nét dat 

beetje extra waarde voor de consument 

waarmee we maar liefst

35.536 kilo plastic 
per jaar besparen!

dijkvandijk

Mainstream: hortensia met label  
Special: Masterpiece met label en lookbook
Premium: Masterpiece met label, lookbook 
en jute hoes

Stijlvolle
en duurzame  
verpakkingen
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Stilstaan bij het nu

Aandacht voor detail

Nieuwe dingen ontdekken 

en onbevangen genieten

Dat heerlijke gevoel 

Van hoofd naar hart

Voor de schoonheid

van de natuur

Laat je verwonderen 

Het is heerlijk
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roze: Love, groen/rood: Original, 

wit: Curly Wurly, anderen: Magical

De kunst  
van verwondering

Wanneer heb jij voor het laatst echt stilgestaan 

om je te laten verwonderen? Door hoe mooi de 

zon naar binnen schijnt, door de verschillende 

smaken van een nieuw gerecht, door een fijn 

gedekte tafel en de mooie gesprekken die er 

aan ontstaan? Genieten van de kleine dingen 

in het leven. Het is onze natuur. Wie zich kan 

verwonderen, leeft het leven vol. 

Maak kennis met onze Masterpieces. De hortensia 

van nu met verrassende kleurschakeringen, 

prachtige details en bijzondere eigenschappen. 

Met aandacht gekweekt en spannender, 

betoverender en stoerder dan dat je gewend 

bent. Kijk bijvoorbeeld naar de MAGICAL®. Een 

bijzondere hortensia die constant van kleur 

verandert. Je koopt hem in blauw of roze en in 150 

dagen tijd verandert ze naar groen en uiteindelijk 

prachtig donkerrood. Een wonderlijk verschijnsel 

waar je elke dag van kunt genieten.

 

Laat je verwonderen.  

Het is heerlijk.

Dijk van Dijk



17

D
ijk

 v
a

n
 D

ijk

16

M
a

st
e

rp
ie

c
e

 M
a

g
a

zi
n

e

Genieten van de kleine 
dingen in het leven.  
Het is onze natuur.

Magical 
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Wie stilstaat ziet 
steeds wat nieuws 

— MAGICAL® Verandert van kleur zoals de seizoenen in 

een jaar. Zowel de roze als de blauwe variant 

kleurt door naar groen en uiteindelijk rood. 

Met Magical geniet je met gemak van een 

half jaar bloemen.
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Zoom in op  
de schoonheid van  

de natuur

— ONE Sereen, standvastig en trots.  

De One is als eenbloemige  

enig in zijn soort.
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Onbevangen  
genieten

— ORIGINAL Originals zijn er in diverse kleuren, 

altijd vol detail en kleurschakering 

en verrassend goed te combineren.
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Van hoofd naar hart

— LOVE Niets dan liefde voor deze 

stervormige schoonheid. Voor 

echt iets bijzonders in huis. 

Wonderbaarlijk  
anders

— CURLy WURLy Haar krullend blad geeft haar 

een eigenwijs en stoer karakter. 

Een exclusieve eye-catcher.
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Magical

Halfschaduw Tussen 12-25˚C Voor binnen en buiten 2-4 x per week  

water geven

In de aandacht 
schuilt de liefde

Niets dan ontzag  
voor de wonderlijke  
hortensia

Daar wil je goed voor zorgen:

Water geven 

Zon en warmte drogen de hortensia uit. Als ze licht 

aanvoelt en haar blad nog niet hangt, heeft ze 

vocht nodig. Geef dit via de onderkant door de pot 

maximaal 60 minuten op een schotel met water te 

zetten. Dat zal ongeveer twee tot vier keer per week 

nodig zijn, afhankelijk van de temperatuur. 

De beste plek 

Jouw hortensia is de warmte van de kas gewend 

dus een echte kamerplant. Ze kan zeker wel een 

mooi plekje krijgen in de tuin of op het balkon, 

maar zorg ervoor dat het buiten boven de 12  

en onder de 25 graden is.

Een nieuw seizoen genieten 

Zet deze hortensia na de bloei, ruim voor de  

vorst, buiten in de grond. Dan ontpoppen haar 

knoppen in het voorjaar opnieuw.
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Dijk van Dijk

Hooflaan 17, 2678 KM De Lier
t +31 174 51 25 91

Contactpersoon: 

Frank van der Meer
frank@dijkvandijk.nl

www.dijkvandijk.nl

www.instagram.com/dijkvandijk

Colofon 

Branding & concept
Miranda van Kester 

Trendadvies 
Dorien van den Berg

Design brand & magazine
Carolina Aboarrage

Brandstory & tekst magazine 
Vera van het Hof

Productie & styling beelden Lookbook 
Lidewij Smeur en Meike Fleskens

Fotografie cover, beelden Lookbook  
en portretten Robin van Dijk
Suzanne Rensink

Fotografie beelden kwekerij (pag 2/4/16/22/23)
Marco Zwinkels

Fotografie nieuwe schap (pag 8/10)
Jhon Koopman

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder toestemming van  

Dijk van Dijk.

Ontzag voor de natuur

Bij Dijk van Dijk hebben we respect voor de natuur. Daarom 
gebruiken we zo min mogelijk plastic verpakkingen en is dit 
magazine gedrukt op 100% gerecylced papier.


