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‘Klaar voor de
toekomst’
Als directeur en mede-eigenaar is Marcel
de Lange verantwoordelijk voor de teelt,
productie en financiën van Nolina Kwekerijen
in Woubrugge. De kwekerij richt zich op de
teelt van potrozen, tuinrozen, Agapanthus
‘Wisteria’ en Clematis. De Lange runt het
bedrijf samen met zijn broer Steef.
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In deze coronatijd…
“Is alles wat normaal is veranderd in abnormaal. Ik
zeg altijd ‘de wereld in de crisis, dan gaan wij uit de
crisis’. We zullen het zien de komende jaren.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten…
“Hebben wij in ons bezit in de vorm van MPS Florimark. Daarmee beschikken wij over alle certificaten die MPS heeft. Dat maakt ons een betrouwbare
leverancier voor onze klanten. Een aantal klanten
vraagt hier specifiek om, anders mag je niet leveren.”

Ik word gelukkig van…
“Een goede balans tussen privé en werk. Ik hou van
mijn werk en vind het ook belangrijk dat er genoeg
tijd overblijft om samen te zijn met mijn familie en
vrienden en te kunnen sporten om fit te blijven.”

We kunnen de vraag vergroten door…
“Meer marktgericht te produceren en per periode
het product te maken waar op dat moment vraag
naar is. Productinnovatie is hierbij onmisbaar.
Innovatie en testen van nieuwe producten vind ik
erg leuk om te doen.”

De laatste jaren…
“Hebben wij veel geïnvesteerd in het vergroten van
de kwekerij en hebben we onze energievoorziening

vernieuwd. Ook hebben we de orderverwerking
van onze kwekerijen gecentraliseerd. Dat heeft
een grote impact gehad op ons bedrijf en onze
medewerkers. Hierdoor kunnen we nog efficiënter en met minder fouten leveren, zeker als de
internetverkoop verder doorzet. Daarbij zien we dat
het aantal orders groeit en dat de bestellingen op
zichzelf kleiner worden. De komende jaren zullen
we verder investeren in verduurzaming van de productie, onder andere door middel van biologische
gewasbescherming en led-verlichting.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“De kwekerij financieel gezond houden en de
kennis die binnen de kwekerij aanwezig is meer te
delen met elkaar. Dat is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf.”

Wat mij drijft is…
“Dat we een prachtig bedrijf hebben dat klaar is
voor de toekomst, ook voor de volgende generatie.
Ik heb twee zoons die de hbo-opleiding Agribusiness en bedrijfskunde doen en er zin in hebben om
het bedrijf voor te zetten.”

Kwaliteit…

Volgende
keer
ANNA-MARIE
VAN DER DRIFT
“De volgende
kandidaat is
Anna-Marie van
der Drift van
Kébol, een mooi
bedrijf dat in deze
tijd ongetwijfeld
ook zo zijn
uitdagingen kent.”

“Kun je heel ruim zien. Het is vooral doen wat je
zegt. Een goede houdbaarheid van je product is
de basis, maar ook de verpakking, tijdige levering
en levering in het juiste stadium spelen een rol.
Dat is niet anders dan twintig jaar geleden. Nu is
de digitalisering van de handel in opkomst, onder
andere met Floriday. Dat zal onze handel blijvend
veranderen. Het wordt steeds belangrijker om alle
weken van het jaar een winstgevende productie te
draaien. Deze ontwikkelingen zetten je tot nadenken en stimuleren je om kansen te pakken die je
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eerder niet zag.”
26 februari 2021

021 5 Minuten 87.indd 21

26 februari 2021

21

22-02-21 09:25

