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‘Laten zien wat we
doen en waarom’
Carlo Ruigrok studeerde bedrijfskunde en
agribusiness aan de Hogere Agrarische
School in Den Bosch. Inmiddels is hij beoogd
bedrijfsopvolger van Ruigrok Flowerbulbs uit
De Zilk, een kwekerij van tulpen en hyacinten.
Het bedrijf exporteert bloembollen naar de
Verenigde Staten en Canada.
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Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Belangrijk, niet alleen omdat je afnemers erom
vragen, maar ook omdat het gezien wordt als
bewijs dat je goed bezig bent. Ik heb dit jaar ook het
MPS-A-certificaat gehaald. Het past goed in de lijn
van het toekomstbestendig maken van je bedrijf.
Het levert weinig extra’s op, maar zonder certificaat
zijn je afzetmogelijkheden beperkter. Wel denk ik
dat in de praktijk investeringen als zonnepanelen of
aardwarmte meer duurzaamheidswinst en betekenis
hebben dan zo’n certificaat, al is het alleen al vanwege de energiebelasting die je uitspaart.”

Bloembollen zijn..
“Een mooi product in een veranderende wereld. Het
is wel duidelijk dat het coronavirus een grote impact
heeft op de sector. Toch zie ik ook positieve ontwikkelingen. Ik denk dat sommige dingen heel anders
gaan worden dan voor de crisis, bijvoorbeeld het
thuiswerken. Ruim de helft van de mensen in Nederland met een kantoorbaan heeft aangegeven ook na
de coronacrisis (deels) thuis te willen blijven werken.
Los van de vraag of dat een goed idee is, denk ik dat
mensen vaker bloemen zullen kopen als ze meer
thuis zijn, omdat ze er dan meer plezier van hebben.
Daarnaast sta ik ervan te kijken hoeveel mensen

je nu ook doordeweeks in hun tuin bezig ziet, wat
ze nooit zouden doen als ze op een kantoor zaten.
Dit is voor de sector positief, hopelijk kan dit eraan
bijdragen dat de interesse voor tuinieren groeit. Verder is gebleken dat de verkoop in winkels afneemt
terwijl de online verkoop alleen maar groeit. Online
bloemenwinkels hadden het gigantisch druk omdat
mensen liever niet naar de winkel gingen en niet
meer bij elkaar op bezoek konden. Als het online
bestellen van bloemen goed is bevallen, zal dit nog
meer een gewoonte gaan worden.”

Wat jammer dat…

“De bollensector vaak negatief in de media komt
Volgende
keer
vanwege het ‘gif’ dat we gebruiken. Die negatieve
beeldvorming kan alleen veranderen als we menJOOST DE JONG
sen zelf informeren over wat we doen en waarom.
“De volgende
Bovendien weten de meeste Nederlanders niet
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veel over het proces van het planten tot aan de bos
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tulpen in de winkel. Daarom zijn wij met een aantal
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zomer starten de opnames. We willen gedurende
waarmee hij
een heel teeltjaar gaan filmen, ook in de export en
broeierij, om hiermee het verhaal achter de bollen te busladingen vol
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mensen naar zijn
Ook willen we laten zien dat we stappen vooruit
bedrijf weet te
hebben gezet op duurzaamheidsgebied en inzootrekken.”
men op de uitdagingen die op ons afkomen. Verder
willen we benadrukken dat de bollenteelt van vitaal
belang is voor de openheid van de streek en dat onze
sector met zijn bloeiende velden veel toeristen trekt
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en dus belangrijk is voor de lokale economie.”
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