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Het ideale boerenbedrijf van...

lla Huiberts

BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar
ideale bedrijf. ‘Bollenmeisje’ Ella Huiberts (21 jaar) straalt iets uit waar haar hele omgeving
blij van wordt. Door haar schakelden haar ouders hun bollenbedrijf om naar biologisch. Tekst:
Friso Vonder / Foto: Croon en Bergh

“Het verhaal over de biologische bloembollen van zorgkwekerij Croon en Bergh begint
eigenlijk bij mij. Ik werd gezond geboren en
het was mijn passie om met mijn vader of
opa mee te gaan het bollenbedrijf in. Mee
op de trekker. Ik was en ben een echt buitenkind – ‘bollenmeisje’ noemen ze me. Toen
ik bijna 4 was kreeg ik een hersenontsteking
en na een zware tijd in het ziekenhuis, kwamen mijn ouders met een gehandicapte
dochter thuis.”
“Doordat de reguliere geneeskunde op een
gegeven moment weinig meer voor ons kon
betekenen, verdiepten mijn ouders zich in
alternatieve benaderingen van ziekte en gezondheid. In 2010 lazen zij in de krant dat
er vanuit Scorlewald een antroposoﬁsche
zorgkwekerij, Croon en Bergh, zou worden
opgestart in Burgerbrug, vlak bij de plek

waar wij woonden. Ze lazen het bericht aan
mij voor en ik was meteen enthousiast. Na
een eerste afspraak met Scorlewald wist ik
het zeker: dit was een goede plek voor mij.
Langzaamaan werden mijn ouders bekend
met de antroposoﬁe en de biologisch-dynamische teelt, de basis van waaruit Croon en
Bergh werkt.
Doordat ik een plek kreeg op Croon en Bergh,
kwam er van alles in beweging. Mijn vader
volgde een cursus bodembiologie en zag in
dat de gangbare manier van bollenteelt voor
hen niet de juiste was. Gesteund door de
natuurgeneeskundige achtergrond van mijn
moeder, voelde het heel natuurlijk voor hen
om over te schakelen naar een teelt zonder
kunstmest en chemische middelen. Het zorgde voor een gezonde bodem met prachtige
vitale bollen en bloemen.
Het plan ontstond om samen te werken: mijn

ouders leverden de bollen en Croon en Berghh
zorgde ervoor dat de bollen verpakt werdenn
voor de verkoop. Er werd een speciale ca-deauverpakking ontworpen die wij op Croonn
en Bergh zelf in elkaar kunnen vouwen, en
waar ruimte is voor creatieve persoonlijke
inbreng met stempels en stickers. Het is een
succesvol product dat zijn weg vindt naar enthousiaste particulieren en bedrijven.”
“Elke zondag maak ik nog met mijn vader een
rondje op de quad langs de bollenvelden. Mijn
vader vertelt dan over de bollen en ik geniet
daarvan. Ik vind het ﬁjn als de mensen blij
zijn. Ik hoop dat mijn energie een positieve
invloed heeft op mensen, dieren en planten
en zo dus ook op de bloembollen. Mijn ouders
beseffen nu, na al het eerdere verdriet, dat ik
meer voor hen en het bedrijf beteken dan zij
ooit hadden bedacht.”
Croon en Bergh zoekt hulp om een nieuwe
werkplaats te realiseren, zie pag 28.
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