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‘Altijd bezig om
puntjes op de i
te zetten’
Al tijdens zijn opleiding wist Robert de
Groot wat hij daarna zou gaan doen: zijn
eigen bedrijf beginnen. Hij heeft zich
gespecialiseerd in de teelt van Alchemilla,
grotendeels op water, en heeft het seizoen
weten op te rekken van half maart tot aan
de kerstdagen. De kwekerij is gevestigd in
Noordwijkerhout.

Robert de Groot
49 jaar

Mede-eigenaar Mts R.C.Q. de GrootS.C.J.M. Duivenvoorden

Over vijf jaar…
“Hoop ik dat we zeggen: ‘Weet je nog, toen met die
corona?’”

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

In deze coronatijd…
“Zijn we met onze zomerbloemenkwekerij, net als
iedereen, in eerste instantie enorm geschrokken.
Waar gaat dit eindigen? Gelukkig pakte de bloemenhandel de draad toch weer vlot op en voor de
meeste bloemenkwekers is de zomer uiteindelijk
niet slecht verlopen. Helaas gaat het nu weer mis
met de besmettingscijfers. Ik zeg maar zo: laat je
vooral niet gek maken.”

Milieucertificaten zijn…
“Een hele industrie op zichzelf geworden. In
essentie zijn ze nodig om duidelijk te maken hoe je
met allerlei zaken omgaat zodat het milieu zo min
mogelijk wordt belast. Alleen erg jammer dat er
zoveel certificaten zijn; daarmee wordt het er voor
de consument niet duidelijker op. En dat is wel de
bedoeling.”

Duurzaamheid is…
“Weten waar je mee bezig bent. Dus op een zo
goed mogelijke, efficiënte wijze en met oog voor de
natuur een mooi product maken.”

Mijn omgeving is…
“Dynamisch, met een druk bedrijf, een supervriendengroep, sportieve hobby’s en een fijn gezin met
vier zoons waar altijd wel iets gebeurt.”

Wat mij drijft is…
“Om het elke dag beter te doen. Ik leer nog steeds.
Ook hoe het niet moet, en dat zijn vaak de beste
lessen.”

Ik zie nog kansen in…
“Wij zijn continu bezig om teelt- en arbeidstechnisch de puntjes op de i te zetten. Soms zijn dat
kleine dingen, maar het is toch erg leuk als er iets
lukt.”

Volgende
keer
PIETER
LUCASSEN
“De volgende
kandidaat is Pieter
Lucassen. Hij
runt samen met
zijn broer Marcel
vasteplantenkwekerij
Maatschap Lucassen
in Afferden. Ik denk
dat zij met hun
producten tot de
top van Nederland
behoren.”

Ik word boos van…

Ondernemerschap is…

“De vele bureaucratische kolder op allerlei gebied,
ook buiten de agrarische sector. Mooie ideeën en
initiatieven worden gedwarsboomd door onkunde
en haantjesgedrag.”

“Wel eens knokken om er – zeker in deze tijd –
samen met je mensen, de weersinvloeden, de markt
en alle regelgeving weer wat van te maken. Als dat
20 november 2020
lukt, geeft het veel voldoening.”
20 november 2020
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