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‘Stoppen met onzin
produceren’
Op zijn 23e studeerde Geert Burger af aan
Wageningen Universiteit. Vanaf dat moment
is Burger Lelies en Tulpen BV, waarvan
hij mede-eigenaar is, gevestigd in Espel
in de Noordoostpolder. Burger is een
groot voorstander van samenwerking
in het bollenvak.

Er is veel meer rendement te halen als we stoppen
met onzin produceren en stoppen om met tien man
naar dezelfde klant te gaan en de laagste offerte
neer te leggen. Het enige wat je daarmee bereikt is
het realiseren van de laagst mogelijke prijs en het
wegnemen van rendement.”

Geert Burger
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Mede-eigenaar
Burger Lelies en Tulpen BV
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Ik word gelukkig van…
“Mooie, gezonde producten en blije afnemers. Ik
vind het allerbelangrijkste dat afnemers krijgen
wat ze willen hebben en hier zo blij mogelijk van
worden. Hierdoor worden scherpe prijzen minder
van belang, want ze krijgen producten waar ook
zij weer geld aan kunnen verdienen. Ik vind het
niks om rassen die niet goed lopen mee te verkopen met rassen die wel goed lopen. Het maakt de
markt onnodig vol en zorgt voor prijsdruk. Je gaat
ook niet naar de slager voor een krentenbol. Als
iedereen stopt met telen van rassen waar geen of
tekort vraag naar is, krijg je vanzelf een gezond
evenwicht.”

We kunnen de vraag vergroten door…
“Meer samen te werken, beter te luisteren naar
afnemers en sneller te anticiperen op wat we te horen krijgen. Dit geldt voor alle schakels in de keten:
veredelaars, kwekers, exporteurs en broeiers. We
moeten allemaal producten door de keten heen verhandelen waar mensen behoefte aan hebben. We
moeten ook meer samenwerken, zowel de schakels
in de keten onderling als de bedrijven per schakel.

Kwaliteit is…
“Alles in één keer goed! Als een nieuwe machine in
één keer perfect werkt, als je geen bollen terugkrijgt of zelfs een appje van een afnemer dat het
een plaatje is. Dat je een nieuw ras niet na twee
jaar op de porriehoop hoeft te gooien. Dit geldt
voor alles wat je doet. Ik probeer kritisch te kijken
naar alles wat niet in één keer goed gaat, waardoor
komt het? Hoe kan ik voorkomen dat het nog eens
gebeurt?”

Mijn omgeving is…
“Het allerbelangrijkste wat er is. Mijn vrouw en
kinderen waar ik elke dag van geniet. We hebben
twee zoons van 7 en 4, prachtig om alle dagen de
ontwikkelingen te zien en samen te lachen en te
leren. De collega’s waar ik alle dagen mee werk en
veel mee deel, toch erg leuk aan een boerenbedrijf.
Daarnaast nog de studieclubs en kwekersverenigingen, het open karakter van zowel de mensen in de
Noordoostpolder als de polder zelf, kan ik heel erg
waarderen.”

Wat ik nog wil leren…

Volgende
keer
KEES HOPMAN
“De volgende kandidaat is Kees Hopman
van HB Veilen. Ik
waardeer Kees omdat
hij aan de wieg stond
van online machinehandel van bloembollenmachines en
dit verder zelfstandig
heeft uitgebouwd tot
wat het nu is. Het is
een prettige site en
er wordt veel handel
gedaan.”

“Is kamperen. Het schijnt leuk te zijn om in een
tent of caravan te verblijven op een camping. Mijn
vrouw ziet dat wel zitten, alleen zie ik erg op tegen
de eerste stap. Ik ben erg gehecht aan ons eigen
bed. Rond het jaar 2000 zijn we overgestapt van
1,50 naar 1,80 en we slapen sindsdien ook op een
bed van 1,80 breed en 0,28 RR groot, we hoeven
er geen royalties over te betalen en het ligt erg
9 oktober 2020
comfortabel.”
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