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SAMENVATTING

Graag nodigen we je uit voor de opening van het Let it Grow Lab, op 24 oktober om 15:30 uur in B.2

Amsterdam. Op deze middag presenteren de eerste groene start-ups zich die starten in het

incubatieprogramma van Let it Grow. De zeven teams hebben een gemeenschappelijke missie,

namelijk het stadsleven positief beïnvloeden met bloemen en planten. Elk op hun eigen manier, met

een creatieve invulling en zakelijk inzicht. Het Lab wordt geopend door special envoy voor start-ups

prins Constantijn van Oranje.

Om de deelnemers te helpen bij het laten groeien van hun initiatieven, worden ze vijf maanden
lang ondersteund in een op maat gemaakt incubatieprogramma. Alle start-ups krijgen een plek in het
Let it Grow Lab, waar ze ondersteuning krijgen in hun groei. Dit door middel van training in
teamcompositie, branding en lean start-up methodiek. Bovendien faciliteert Let it Grow een groot
netwerk vanuit de bloemen en plantensector. Elke start-up krijgt funding voor de ontwikkeling en
uitvoering van haar initiatief en wordt gekoppeld aan een mentor en meerdere experts die hen
gedurende de periode begeleiden.

Silke Tijkotte, oprichter van Let it Grow: “Het Let it Grow Lab is de eerste incubator in de wereld die
gericht is op bloemen en planten. Het Lab is een unieke plek voor creatieve en ambitieuze
ondernemers met plannen om de kwaliteit van leven in de stad met bloemen en planten te
verbeteren. Wat ons betreft is dit nog maar het begin en wordt Let it Grow hét internationale
innovatieplatform dat veelbelovende start-ups inspireert en ondersteunt in hun groei.”

De eerste zeven deelnemers van het Let it Grow incubatieprogramma:

“Met onze volledig geautomatiseerde kweekbak heb je geen groene vingers meer nodig om je eigen
cressen te kweken. Voor je het weet, ben je op weg naar een heerlijke maaltijd.” Toon Roozen en
Ewout Goldberg, founders Grown.

“Spontane vegetatie is stadsnatuur. De stad heeft wilde planten nodig. We hacken de stoeptegel!”
Bennie Meek en Vincent Wittenberg, founders Gewildgroei.

“Onze winkel is de basis, maar Wildernis is meer: we zijn op een missie. Amsterdam moet groener –
in huis, in de stadstuin, op het balkon en op het dak.” Mila van de Wall, founder Wildernis.

http://wildernisamsterdam.nl/
http://gewildgroei.nl/
https://grown.nl/en/
http://www.letitgrow.org/


“Bijzondere planten rechtstreeks van duurzame kwekers bij je thuisbezorgd, en onze app helpt je ze
groen te houden. Dé duurzame oplossing voor het vergroenen van huis en balkon.” Suzanne van
Straaten, founder Sprinklr.

“Onze sensor en app houden je planten groen en vertellen je op tijd hoe dat te doen.” Martijn
Lukaart, founder Gardian.

“De Living Light is een sfeerlamp die zijn energie haalt uit de plant. Het is magische technologie, een
eerste stap naar een toekomst waar planten deel uitmaken van onze energievoorziening.” Ermi van
Oers, founder Living Light.

“Dankzij een innovatief informatiesysteem worden tuinen efficiënter, makkelijker en effectiever te
onderhouden. Het resultaat is meer mooie tuinen.” René Voogt, founder ConnectedGarden.

Naast de hulp aan start-ups, biedt Let it Grow jaarlijks één kunstenaar de kans om bloemen en
planten vanuit een ander perspectief te laten zien. Dit jaar krijgt de zeer gerenomeerde kunstenares
Elspeth Diederix €10.000 om haar project ‘Miracle Gardening’ te realiseren. Voor Let it Grow creëert
Elspeth een compleet nieuwe wilde pluktuin waar wonderen gecultiveerd en gefotografeerd worden.
Hiervoor wordt een speciale tuin aangelegd op een openbare plek in Amsterdam. Publiek kan de tuin
op gezette tijden bezoeken en daarmee onderdeel worden van het groei- en bloeiproces.

"Ik ben geweldig blij met de toekenning van de grant vanuit Let it Grow. Het stelt me in staat een
project waaraan ik al jaren werk een nieuwe verdieping te geven. Voorheen deed ik dit altijd in mijn
achtertuin. Voor de komst van de publieke tuin zijn we nog op zoek naar een bijzondere plek in
Amsterdam." Elspeth Diederix, kunstenares.

Website
https://letitgrow.org/

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

Twitter
https://twitter.com/letitgrow_org

RELEVANTE LINKS



https://twitter.com/letitgrow_org
https://www.facebook.com/letitgrow.org
https://letitgrow.org/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fletitgrow.pr.co%2F138038-uitnodiging-lancering-let-it-grow-lab
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fletitgrow.pr.co%2F138038-uitnodiging-lancering-let-it-grow-lab&title=UITNODIGING%3A+Lancering+Let+it+Grow+Lab&summary=Graag+nodigen+we+je+uit+voor+de+opening+van+het+Let+it+Grow+Lab%2C+op+24+oktober+om+15%3A30+uur+in+B.2+Amsterdam.+Op+deze+middag+presenteren+de+eerste+groene+start-ups+zich+die+starten+in+het+incubatieprogramma+van+Let+it+Grow.+De+zeven+teams+hebben+een+gemeenschappelijke+missie%2C+namelijk+het+stadsleven+positief+be%C3%AFnvloeden+met+bloemen+en+planten.+Elk+op+hun+eigen+manier%2C+met+een+creatieve+invulling+en+zakelijk+inzicht.+Het+Lab+wordt+geopend+door+special+envoy+voor+start-ups+prins+%0D%0AConstantijn+van+Oranje.%0D%0A&source=Let%20it%20Grow
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fletitgrow.pr.co%2F138038-uitnodiging-lancering-let-it-grow-lab&text=Graag+nodigen+we+je+uit+voor+de+opening+van+het+Let+it+Grow+Lab%2C+op+24+oktober+om+15%3A30+uur+in+B.2+Amsterdam.+Op+deze+middag+presenteren+de+eerste+groene+start-ups+zich+die+starten+in+het+incubatieprogramma+van+Let+it+Grow.+De+zeven+teams+hebben+een+gemeenschappelijke+missie%2C+namelijk+het+stadsleven+positief+be%C3%AFnvloeden+met+bloemen+en+planten.+Elk+op+hun+eigen+manier%2C+met+een+creatieve+invulling+en+zakelijk+inzicht.+Het+Lab+wordt+geopend+door+special+envoy+voor+start-ups+prins+%0D%0AConstantijn+van+Oranje.%0D%0A&via=&related=prdotco
http://www.elspethdiederix.com/
http://www.connectedgarden.nl/
https://www.facebook.com/weumbrella/
http://gardian.nl/
http://sprinklr.co/


Instagram
https://www.instagram.com/letitgrow_org/

CITATEN

"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

"Met onze volledig geautomatiseerde kweekbak heb je geen groene vingers meer nodig om je
eigen cressen te kweken. Voor je het weet, ben je op weg naar een heerlijke maaltijd."
— Toon Roozen en Ewout Goldberg, founders Grown

"Spontane vegetatie is stadsnatuur. De stad heeft wilde planten nodig. We hacken de
stoeptegel!"
— Bennie Meek en Vincent Wittenberg, founders Gewildgroei

"Onze winkel is de basis, maar Wildernis is meer: we zijn op een missie. Amsterdam moet
groener – in huis, in de stadstuin, op het balkon en op het dak."
— Mila van de Wall, founder Wildernis

"Bijzondere planten rechtstreeks van duurzame kwekers bij je thuisbezorgd, en onze app helpt
je ze groen te houden. Dé duurzame oplossing voor het vergroenen van huis en balkon."
— Suzanne van Straaten, founder Sprinklr

"Onze sensor en app houden je planten groen en vertellen je op tijd hoe dat te doen."
— Martijn Lukaart, founder Gardian

"De Living Light is een sfeerlamp die zijn energie haalt uit de plant. Het is magische
technologie, een eerste stap naar een toekomst waar planten deel uitmaken van onze
energievoorziening."
— Ermi van Oers, founder Living Light

"Dankzij een innovatief informatiesysteem worden tuinen efficiënter, makkelijker en effectiever
te onderhouden. Het resultaat is meer mooie tuinen."
— René Voogt, founder ConnectedGarden

"Ik ben geweldig blij met de toekenning van de grant vanuit Let it Grow. Het stelt me in staat

https://www.instagram.com/letitgrow_org/


een project waaraan ik al jaren werk een nieuwe verdieping te geven. Voorheen deed ik dit
altijd in mijn achtertuin. Voor de komst van de publieke tuin zijn we nog op zoek naar een
bijzondere plek in Amsterdam. "
— Elspeth Diederix, kunstenares
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Denise Cremers
denise@hagenspr.com 

+31 6 247 04 411

theresheis

Florence Vollebregt
florence@hagenspr.com 

+31 6 144 12 355

CONTACTPERSONEN

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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