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‘Bedrijf gezond
voortzetten’
Gijs Burger loopt al van kleins af aan rond op
het bollenbedrijf van zijn vader en oom, G.P.
Burger Bloembollen BV in ’t Zand. Hij volgde
de opleiding commercieel ondernemen en
deed diverse stages, waaronder in Australië
en Amerika. Inmiddels werkt hij op het
familiebedrijf met de bedoeling dit, wellicht
samen met zijn broertje en neefjes, op een
dag over te nemen.

Gijs Burger
22 jaar
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Kwaliteit is…
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Over vijf jaar…
“Zal het nog moeilijker zijn om de bollen met
dezelfde kwaliteitseisen als nu te kunnen telen. Dit
komt door de regelgeving die nu wordt opgelegd
door de mensen van buitenaf. Straks is het voor ons
als bollenkwekers niet meer mogelijk om zonder
gewasbeschermingsmiddelen dezelfde kwaliteit
bollen te leveren. Hierdoor zullen de soorten die
lastiger te telen zijn verdwijnen en de goed teelbare
soorten overblijven. De veredeling zal hier ook
stappen in moeten gaan maken door niet alleen te
kijken naar wat mooi is maar ook naar resistentie
tegen virussen. Hierin liggen dus nog genoeg uitdagingen over vijf jaar.”

Wat mij drijft is...
“Ik wil graag het familiebedrijf op een gezonde manier voortzetten en ervoor zorgen dat het aan alle
maatschappelijke eisen voldoet. Daarnaast drijft het
mij om samen met de andere (jonge) kwekers het
vak op een milieubewuste manier voort te kunnen
zetten en kennis met elkaar uit te wisselen, zodat
we een zo hoog mogelijke kwaliteit bollen kunnen
afleveren.”

“Doordat je toch altijd met een natuurproduct
bezig bent heb je niet overal invloed op en blijft
het lastig om ieder jaar weer dezelfde kwaliteit te
kunnen afleveren. Toch denken wij dat we hier aan
de kust het meest constante klimaat hebben en
daardoor het extreme weer beter kunnen verdragen. Wij investeren graag in gronden, waardoor wij
zelf invloed hebben op de juiste kwaliteit hiervan.”

In deze coronatijd…
“Is gebleken dat mensen hun geluk rondom hun
huis zijn gaan zoeken. Wij kunnen hier op inspelen
door te zorgen voor een mooi boeket op tafel of
bollen voor de tuin.”

Ik zie nog uitdagingen in….

Volgende
keer
DAAN VERMEER
“De volgende
kandidaat is
Daan Vermeer.
Hij werkt bij
Van den Bos, en
wij hebben al
jaren een mooie
samenwerking op
het gebied van de
Freesia-teelt.”

“Het vinden van personeel. Het wordt steeds
lastiger om goede mensen te vinden voor het werk
in onze sector. Bovendien is er voor hen minder
huisvesting beschikbaar. Ik zie hiervoor nog wel
kansen in automatisering en robotisering van het
werk. Daarnaast zie ik het als een uitdaging om
straks het bedrijf op een goede manier te kunnen
overnemen, samen met mijn broertje en twee
neefjes, als zij ook in het bedrijf willen. Ik hoop dat
wij dan met zijn vieren het bedrijf op een gezonde
manier kunnen voorzetten en onze passie voor het
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vak kunnen vasthouden.”
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