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10 OKTOBER 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Het incubatieprogramma van Let it Grow gaat op 24 oktober van start. Een deskundige jury,

waaronder Marco van Zijverden (eigenaar DFG), Harry van Dorenmalen (directeur IBN Nederland)

en Ruben Nieuwenhuis (Director StartupAmsterdam), selecteerde zeven innovatieve concepten. Let

it Grow is de eerste incubator ter wereld gericht op bloemen en planten.

A fgelopen mei schreef Let it Grow een ‘open innovation call’ uit voor ondernemers en creatieven
met groene, innovatieve concepten. Dat was een succes: er kwamen meer dan honderd inzendingen
binnen waaruit de jury niet vijf, zoals beoogd, maar zeven veelbelovende initiatieven selecteerde die
het stadsleven positief beïnvloeden met bloemen en/of planten. Deze initiatieven worden gedurende
vijf maanden ondersteund in het incubatieprogramma; een op maat gemaakt coachingsprogramma
van Let it Grow.

“Let it Grow heeft de ambitie om het leven van mensen in steden gezonder en gelukkiger te maken
met bloemen en planten. Ik ben ervan overtuigd dat deze start-ups hieraan gaan bijdragen. Ik kan
niet wachten om ze te helpen bij het laten groeien van hun baanbrekende initiatieven." – Silke
Tijkotte, founder Let it Grow.

Geselecteerde start-ups:

Sprinklr levert seizoensdozen met planten, kruiden en groenten bij je thuis, inclusief smart-coach-
app die helpt bij de verzorging.

Living Light: Een lamp die energie vergaart uit de elektronen die tijdens de fotosynthese van de
plant vrijkomen in de bacteria in de bodem.

ConnectedGarden biedt diverse apps en interfaces, waaronder een sensor voor de tuin en een
platform dat data verzamelt, opslaat en analyseert.

Gardian: Een app die jou en je plant helpt door je bijtijds te vertellen wanneer hem of haar te
voeden, water te geven of anderszins te verzorgen.

Wildernis: Een urban tuin- en plantenwinkel boordevol aantrekkelijke planten, boeken en andere
botanische traktaties en workshops.



Gewildgroei: Het stedelijk groen van de toekomst met behulp van spontane vegetatie te stimuleren.

Grown ontwikkelde CressToday, een kweekinstallatie voor thuis dat gebruik maakt van een zuinig en
effectief led-groeilicht.

Wanneer: 24 oktober 2016
Locatie: B2 Amsterdam - John M. Keynesplein 12-46
Aanvang: 15.30 -17.30 uur

Bekijk hier een korte sfeerimpressie van de selectiedag.

Website
https://letitgrow.org/

Facebook
https://www.facebook.com/letitgrow.org

Twitter
https://twitter.com/letitgrow_org

Instagram
https://www.instagram.com/letitgrow_org/
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"Let it Grow heeft de ambitie om het leven van mensen in steden gezonder en gelukkiger te
maken met bloemen en planten. Ik ben ervan overtuigd dat deze start-ups hieraan gaan
bijdragen. Ik kan niet wachten om ze te helpen bij het laten groeien van hun baanbrekende
initiatieven." – Silke Tijkotte, founder Let it Grow."
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OVER LET IT GROW

Let it Grow is een ambitieus, internationaal georiënteerd innovatieplatform binnen de bloemen- en plantensector
dat is ontwikkeld vanuit Royal FloraHolland, ’s werelds grootste bloemen- en plantenveiling. Het doel is om
ondernemers die met bloemen en/of planten het stadsleven positief beïnvloeden te faciliteren en te begeleiden in
hun groei.
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