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‘Caladium maakt
een opmars’
Aad Batenburg heeft een lange historie in
het bollenvak. Via functies als boekhouder,
inkoper en verkoper werd hij uiteindelijk
mede-eigenaar van exportbedrijf Van Bloem
Holland BV. Zo’n achttien jaar geleden koos
hij voor een adviserende rol, waarbij hij
vanuit zijn eigen holding samenwerkt met
Abbott-Ipco Inc. in Dallas, dat zich onder
meer bezighoudt met de productie en
distributie van bloembollen.
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In deze coronatijd…
“Is het heel belangrijk om bewust mee te maken
wat er in de afgelopen dertien maanden is gebeurd,
hoe de maatschappij hierop reageert en heeft gereageerd. Dit proces kan een grote verandering betekenen voor ieder die dit bewust meemaakt, zowel op
zakelijk niveau, als in het persoonlijke leven.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Noodzakelijk om de consument ervan te overtuigen dat we met zijn allen in deze sector, van productie tot afzet, ten goede aan het veranderen zijn.”

Over vijf jaar…
“Ziet de wereld er echt anders uit, ook in onze
sector. Er zullen samenwerkingen ontstaan, zowel
in de afzet als in de productie. Dan zal de sector
grotendeels worden geleid door een aantal grote
ondernemingen en een klein aantal specialisten.”

Duurzaamheid is…
“Vooral erg bewust met je verantwoordelijkheid
omgaan. Ik heb acht kleinkinderen en met hun
toekomst voor ogen weet ik wat me te doen staat.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“Dat ik soms niet kan begrijpen hoe mensen denken. Kijk naar de gekte rond Donald Trump, en in
ons eigen land hoe Forum voor Democratie bij de
Provinciale Statenverkiezingen opeens een grote
overwinning boekte. Hoe mensen meelopen met
de massa, de lelijke dingen die worden gepost op
social media, het gebrek aan ambitie of de wil om
te leren… Dat vind ik zorgelijke ontwikkelingen.”

Volgende keer

Wat mij drijft, is…
“Altijd nieuwe uitdagingen aan te gaan met professionele partners in Nederland en de USA, samen
zoeken naar een werkbare en financieel gezonde
manier van samenwerken.”

Wat ik na de coronacrisis blijf doen is…

LOEK TEEUWEN
“De volgende kandidaat is
Loek Teeuwen, partner in
Heemskerk Vaste Planten
- Perennials, een van de
ondernemingen waarmee
ik aan de geschetste
idealen werk.”

“Nog steeds mijn adviserende taak, het bijhouden
en vergroten van mijn netwerk, ketencontrole
begeleiden in diverse productgroepen in unieke
samenwerking met verkopers en marketeers in
de USA. Daarnaast is het product Caladium aan
een opmars bezig in Nederland en misschien wel
de rest van de wereld. Jaren heb ik geprobeerd dit
product te (her)introduceren in ons land en Europa,
wat niet lukte. Nu is de vraag naar dit product
enorm. Samen met Vreugdenhil in ’s-Gravenzande
zijn we diverse mogelijkheden aan het ontwikkelen
om, in samenwerking met de dochteronderneming
van Abbott-Ipco, Classic Caladiumfarm in Florida,
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het verkooptraject te optimaliseren.”
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