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‘Kennis uitwisselen is
belangrijk’
Na zijn studie MBO Plantenteelt aan het
Clusius College in Hoorn ging Gijs Mulder
in 2017 in het familiebedrijf werken. Mulder
Tulips in Rutten is gespecialiseerd in tulpen
maar teelt sinds dit jaar ook Amaryllis.
Daarmee maakt het bedrijf zich minder
kwetsbaar.
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In deze coronatijd…
“Zie ik de eenzijdigheid van alleen tulpen telen als
een nadeel. We hebben in het verleden gekozen
voor specialisatie in de tulp en dit bood zeker zijn
voordelen, alleen in een jaar als dit met een stroeve
afzet is het nadelig. De laatste jaren zijn we op
zoek gegaan naar een tweede gewas. Sinds dit jaar
zijn we lid van de Dutch Amaryllis Group en zijn
begonnen met de teelt van Amaryllis. Ik zie in dit
gewas veel potentie, omdat de milieubelasting laag
is en de teelt voordeliger is ten opzichte van de
buitenlandse Amaryllis. Ook vind ik de Amaryllis
een prachtig product met een enorme sierwaarde.”

Over vijf jaar…
“Zie ik mij als firmant met als uiteindelijk doel het
bedrijf voort te mogen zetten. Ik hoop dat tegen
die tijd de coronaproblematiek ver achter ons ligt
en dat we als sector een manier hebben gevonden
om niet over te produceren. Ik denk wel dat dit
nog een hele uitdaging wordt, aangezien de ideeën
van afgelopen voorjaar over het krimpen van het
areaal ook op niets uitliepen. Ook hoop ik dat we
met onze Amaryllis-teelt positieve resultaten gaan
boeken.”

“Mijn passie. Als kind liep ik al druk rond op het
bedrijf. Ik vond het leuk om mijn familie en de
werknemers te helpen met de werkzaamheden.
Ook het mechanische gedeelte heeft mijn interesse. Twee jaar geleden heeft ons bedrijf de switch
gemaakt naar nettenteelt. Ik vond dit een interessante periode, omdat dit een grote verandering
was waarbij van alles kwam kijken, zoals een grote
omslag in het machinepark. Ik vond het mooi om
mijn bijdrage hieraan te leveren met de ervaring
die ik heb opgedaan bij mijn stages in binnen- en
buitenland. Inmiddels zien we door deze verandering grote voordelen ontstaan.”

Wat je echt gezien moet hebben, is…
“De bollenteelt in Nieuw-Zeeland. In mijn laatste
schooljaar van het Clusius College moesten wij
een buitenlandse stage lopen. Ik heb toen samen
met een klasgenoot gekozen voor Haakman New
Zealand Bulbs. Daar hebben wij twee maanden gewerkt in de oogstperiode. Het werken daar was van
beide kanten zo goed bevallen dat ik het volgende
seizoen daar weer aan de slag kon. Inmiddels heb
ik daar vier seizoenen achter elkaar geholpen met
de oogst en de verwerking van de bollen. In deze
periode heb ik ontzettend veel geleerd en daarnaast
ook veel van dit mooie land kunnen zien.”

Wat mij drijft, is…

Volgende
keer
RUDY VAN
STEENBERGEN
“De volgende
kandidaat
is Rudy van
Steenbergen van
Boltt Machinery
in Espel. Hij en
medeoprichter
Pim de Wit zijn
enthousiaste
jongens die vol
zitten met goede
ideeën.”

“Samen met mijn familie en collega’s succesvolle
seizoenen draaien. Elk seizoen heeft weer andere
mooie kanten, of het nou gaat om het voorjaar, de
oogst in de zomer of het planten in de herfst. Ook
vind ik het mooi om nieuwe ideeën te bedenken
zodat we het productieproces efficiënter kunnen
laten verlopen. Kennis uitwisselen vind ik ook erg
belangrijk, om zo verder te komen met vragen die
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zich in het bedrijf aandienen.”
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