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‘Het beter doen dan
het jaar ervoor’
Op het bloembollenbedrijf van ome Cor
van der Hulst maakte Jonne van der Hulst
kennis met het bollenvak. Na zijn opleiding
commerciële economie aan de Hogeschool
van Amsterdam, was hij korte tijd in
dienst bij zijn oom. Totdat Agrifirm-GMN
hem de kans bood om te worden opgeleid
tot bloembollenspecialist. Als adviseur
bloembollen bevindt hij zich nu in het hart
van allerlei spannende ontwikkelingen.

Wat mij het meeste bezighoudt is…
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Ik word gelukkig van…
“Het voorjaar, omdat je dan in de regio waar ik
woon en werk bloeiende gewassen ziet zover je kunt
kijken. Daar wordt volgens mij iedereen blij van.”

Over vijf jaar…
“Moeten we het waarschijnlijk met nog minder
middelen doen. Goed advies over het toepassingsmoment van middelen zal dan nog belangrijker zijn dan dat het al was. Daarnaast zullen er dan
waarschijnlijk steeds meer ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Er wordt al een
aantal jaar onderzocht of en hoe deze producten
van toegevoegde waarde kunnen zijn.”

Duurzaamheid is…
“Het op de juiste manier en op het juiste moment
toepassen van gewasbeschermingsmiddelen zodat
deze zo effectief mogelijk worden ingezet. Goed
zorgen voor de bodem en eigen grond omdat hier
nu en in de toekomst het rendement vandaan moet
blijven komen.”

“De druk die momenteel op de sector en ondernemers staat. De publieke opinie en de politiek vallen
de sector veelvuldig aan, waarbij het moeilijk is
je daartegen te verdedigen. Dit terwijl deze sector
zoveel positiefs in zich heeft en uitstraalt. Kijk in
het voorjaar maar naar buiten.”

Wat mij drijft, is…
“Om gezamenlijk met ondernemers een kwalitatief
zo goed mogelijk product te realiseren. Het beter
te doen dan het jaar ervoor. In de bloembollenteelt
krijg je ieder jaar weer een nieuwe mogelijkheid
om zaken te verbeteren. Dat moet het streven
zijn. We planten echter een product op met een
geschiedenis van het afgelopen jaar; de stand van
het gewas laat ons onherroepelijk zien wat we vorig
jaar wellicht niet goed hebben gedaan en dit jaar
beter moeten doen.”

Ik zie nog kansen…
“Het bloembollenvak kent nog vele knelpunten en
problemen en de zoektocht naar vervangende middelen of oplossingen zal de komende jaren niet minder
zijn. Samen met mijn collega’s en met het Expertisecentrum Bloembollenteelt zien wij in deze situatie
echter genoeg kansen om van meerwaarde te zijn.”

Volgende keer
WIM VAN SCHIE
“De volgende kandidaat is
Wim van Schie, een jonge
ondernemer die dit jaar
voor het eerst gaat starten
met de broei van hyacinten
op water. Ik ben benieuwd
hoe dat zal gaan.”

Ondernemerschap is voor mij…
“Kansen blijven zien, maar vooral ook scherp zijn
en snel kunnen schakelen als het nodig is. In een
snel veranderende wereld waar informatie steeds
sneller verspreid wordt, zijn die eigenschappen van
groot belang.”

Ik wil altijd nog eens…
“Een reis maken naar Zuid-Afrika. Dat lijkt me een
geweldig land om doorheen te reizen en het ligt op
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een continent waar ik nog niet eerder ben geweest.”
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