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‘Blijven
experimenteren
en zoeken naar
verbetering’
Na zijn studie bedrijfskunde kwam Wim van Schie
in het familiebedrijf L.W. van Schie, dat in handen
is van zijn vader Leo. Het is een bolbloemen- en
bloembollenbedrijf uit Noordwijkerhout, dat is
gespecialiseerd in hyacinten en daarnaast tulpen
en narcissen teelt. Vanaf komend jaar broeit
Van Schie hyacinten op water. Wim begeleidt dit
project. Verder is hij verantwoordelijk voor de
interne logistiek, de temperatuurbehandelingen en
de droogverkoop.

Wim van Schie
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Allround medewerker L.W. van Schie
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Voor ons steeds belangrijker geworden. Alle klanten
in de retail eisen tegenwoordig milieucertificaten, zoals MPS. Tegelijkertijd worden milieucertificaten steeds
lastiger om te behalen of te behouden. Er wordt steeds
meer van kwekers verwacht. Ik vind dat geen slechte
ontwikkeling, het brengt de branche in beweging om
zo toekomstbestendig te worden en een schoon en milieuvriendelijk product neer te zetten. De consument
verlangt steeds meer naar producten met een zo klein
mogelijke ecologische voetafdruk. Duurzaamheidscertificaten versnellen dit proces en navigeren bedrijven
in de juiste richting voor de toekomst.”

Over vijf jaar…
“Verwacht ik dat wij als bedrijf de transitie hebben
kunnen maken van broeien op potgrond naar het
broeien op water van snijhyacinten. Dit is zeer
hard nodig, aangezien potgrond als milieubelastend wordt gezien en ook steeds duurder wordt.
Daarnaast verwacht ik dat er nog meer slagen zijn
gemaakt wat betreft automatisering. Als bedrijf worden we tot deze automatisering gedwongen doordat
de arbeidskosten binnen de branche van snijhyacint
een groot deel van de kostprijs bepalen.”

Duurzaamheid is…
“Voor ons bedrijf de laatste jaren een punt geworden
waar steeds vaker aandacht aan wordt besteed. In de
eerste plaats wordt er tegenwoordig verwacht dat het
bedrijfsleven het voortouw neemt in milieuvriendelijker produceren. Dit is echter een zeer lastige kwestie
aangezien investeringen rondom duurzaamheid niet
per se zorgen voor procesoptimalisering. Deze investeringen zijn dan ook niet zomaar rond te rekenen.”

Kwaliteit is…
“En blijft het belangrijkste aspect voor het afleveren van zowel bloemen als bollen. Door kwaliteit
af te leveren, vergroot je de kans dat het product
een herhalingsaankoop wordt voor de consument.
Helaas klinkt dit makkelijker dan het is. Zo blijven
bloemen en bollen natuurproducten en heb je als
kweker niet alles in eigen hand.”

Wat mij drijft, is…

Volgende
keer
ALEX DOBBE
“De volgende
kandidaat is Alex
Dobbe van Total
Systems. Hij is,
samen met zijn
collega’s van Total
Systems, altijd
op passende
wijze op zoek
naar innovatieve
oplossingen
binnen het
bollenvak en zij
denken hierbij
altijd aan de
kwetsbaarheid
van het product.”

“De uitdagingen, vraagstukken en veranderingen die
er zijn binnen het gehele vakgebied. De laatste jaren
hebben er veel veranderingen plaatsgevonden en deze
gaan nog altijd door. Bloembollen kweken kan dan
ook niet zomaar volgens het boekje. Ieder jaar verandert er weer iets, met name in de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor wordt het de kwekers
zeer lastig gemaakt om ieder jaar op dezelfde manier
te werk te gaan. Daardoor blijf je eigenlijk constant
experimenteren en zoeken naar verbetering. Daarnaast is het een heel dankbaar vak. Mensen kopen
graag een bos bloemen of boeket om er plezier aan te
hebben in huis of planten eigenhandig bollen in de
3 december 2021
tuin om er in het voorjaar van te genieten.”
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