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‘Vooraan in de rij voor
de waterstoftrekker’
Ruth de Groot stapte na de tuinbouwschool
direct het familiebedrijf in. Inmiddels is hij
directeur-eigenaar van Loonbedrijf Gebr.
De Groot BV in Noordwijkerhout. De Groot
heeft veel interesse in techniek en loopt
met zijn bedrijf graag voorop met nieuwe
ontwikkelingen.
ervoor zorgt dat de kweker het op de juiste manier
aangeleverd krijgt.”

Ik word gelukkig…
“Als alles lekker loopt met moderne, nieuwe spullen – die we soms zelf hebben ontwikkeld – en als
de kwekers een mooi product oogsten en daar een
goede prijs voor krijgen.”

Over vijf jaar…

Ruth de Groot
54 jaar

Directeur-eigenaar Loonbedrijf
Gebr. De Groot BV

“Hoop ik dat wij met een waterstoftrekker ons
werk kunnen doen, en zo een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het milieu. Zodra dit kan,
sta ik vooraan in de rij. Trekkers op batterijen zie ik
niet zitten, daar is het vermogen van de batterij te
klein voor.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

In deze coronatijd…
“Hebben we met ons loonwerk niet veel nadelige
gevolgen ondervonden. In het begin maakten we
ons best zorgen. Hoe loopt dit af voor de kwekers,
kunnen er straks geen bollen geleverd worden in
landen zoals Amerika? En hoe gaat het met de bloemen? Gelukkig is het goed afgelopen. Wij zeggen
altijd: als de kweker geld verdient, komt het ook
wel goed met ons. Uiteindelijk zijn we allemaal aan
elkaar verbonden.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Veel rompslomp. Steeds meer kwekers hebben
een GAP-certificaat om aan alle eisen te kunnen
voldoen. Zo’n instantie wil ook van ons alles weten:
onder welke weersomstandigheden je gespoten
hebt, met hoeveel water, met welke spuitdop, hoe
vaak je een middel mag toepassen. Je bent meer
met administratie bezig dan met het werk zelf. Ik
vind het heerlijk om op mijn zelfrijdende spuit te
stappen en het werk voor kweker zo netjes mogelijk te doen, maar dat ik daarna nog eens alles moet
administreren, vind ik best lastig. Ik ben op zoek
naar een programma dat mij hierbij kan helpen en

“Met ons bedrijf vooraan blijven lopen met de
ontwikkeling van machines en daarmee onze
klanttevredenheid zo hoog mogelijk houden. Ook
zie ik kansen in de verdere automatisering van handelingen op het land. Denk aan het automatisch
overeind zetten van hyacinten zodat we daarvoor
geen mensen meer nodig hebben. Dit geldt ook
voor het planten van dahliastekken. Personeel
vinden voor deze werkzaamheden wordt een steeds
grotere uitdaging.”

Ondernemerschap is…
“Risico’s durven nemen en out of the box denken.
De slapeloze nachten als gevolg daarvan moet je
dan maar op de koop toe nemen.”

Ik wil altijd nog eens…

Volgende keer
JONNE VAN DER HULST
“De volgende kandidaat is
Jonne van der Hulst van
Agrifirm. Ik vind het knap
hoe hij, ondanks de steeds
strengere regelgeving voor
gewasbeschermingsmiddelen, steeds weer een
bruikbare cocktail kan bedenken waarmee wij goed
werk kunnen doen voor de
kweker.”

“Een open dag organiseren op ons nieuwe bedrijf
aan de Bulb Trade Park 3a, waar wij sinds 1 juni gevestigd zijn. De GOM en de Rabobank hebben ons in
de gelegenheid gesteld om een nieuw pand te laten
bouwen. Deze kans hebben we met beide handen
aangepakt, ook al zaten we aan het begin van de coronatijd. We zijn enorm trots op onze nieuwe stek
met een stalling en een ruime, moderne werkplaats
met loopkraan, waar we ons klein onderhoud naar
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tevredenheid kunnen uitvoeren.”
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