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‘Meer bewustwording
kan geen kwaad’
Rob Heemskerk is samen met zijn broer
Mark mede-eigenaar van bloembollenkwekerij
J. Heemskerk & Zn. in De Zilk. De focus ligt op
tulpen en hyacinten. Bovendien maakt Heemskerk
deel uit van een coöperatie van kwekers die zich
richt op de teelt van amaryllis.

Mijn omgeving is…

Rob Heemskerk
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Milieu/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Belangrijk voor de transparantie en bewustwording van wat we als sector doen. Niet alleen
belangrijk dus voor de afnemers en consument,
maar ook voor onszelf. Meer bewustwording kan
geen kwaad.”

Ik wil altijd nog wel eens…
“Bloembollen in de uithoeken van de wereld bezoeken. Nieuw-Zeeland staat daarbij hoog op ons lijstje. Niet alleen de bollen die daar geteeld worden,
maar ook het land zelf lijkt ons prachtig om een
keer te bekijken.”

Bloembollen zijn…
“En blijven natuurlijk een uniek product van
Nederland. Waar ter wereld je ook komt, overal
reageren mensen enthousiast als je vertelt dat je
bollen teelt in een klein stukje Nederland.
Welke producent van wat voor product dan ook
kan zeggen dat mensen van over de hele wereld
je product komen bekijken?”

Wat mij raakt is…
“Dat ondanks enorme inspanningen en verbeterd resultaat ten opzichte van het milieu, telkens mensen/
milieuclubs de agrarische sector weer onderuit weten te halen. Vaak met argumenten die erg eenzijdig
zijn. De agrarische sector heeft Nederland ook veel
goeds gebracht. Maar ze brengen het verhaal meestal zo geraffineerd dat het lijkt alsof het klopt.”

“De Bollenstreek. Ik ben opgeroeid met de bloembollen en Keukenhof, Schiphol om de hoek. Mooi
stukje Nederland, waar eigenlijk iedereen wat wil,
dus het is er best rumoerig.”

Over vijf jaar…
“Ben ik 50! Ik hoop dat ik dan van Rutten eindelijk
een feest mag geven. Verder verwacht ik dat over
vijf jaar de robotisering heeft doorgezet, er ziekzoekkarren rijden zonder mensen, en er bollen worden
uitgezocht door computers. Er zijn genoeg andere
sectoren waar de kennis en techniek al verder is, dus
ik zie toekomst in samenwerking. Waarom uitvinden
wat er al is? Zieke uien en groenten worden massaal
machinaal gecheckt, dus dat moet bij ons ook lukken. Ook zie ik toekomst in plaatsspecifieke gewasbescherming. Daar moet nog een hoeveelheid data in
gepompt worden om het goed te laten werken, maar
als dit gaat lukken, maken we grote stappen.”

Ik word gelukkig van…
“’s Morgens naar het werk gaan en aan het einde
van de dag weer met m’n vrouw en kinderen om
de tafel te zitten en te praten over alle leuke en
minder leuke dingen van de dag. Ook de vrijheid in
ons werk maakt me blij.”

Ik zie nog kansen in…
“Het veredelen van nieuwe soorten die minder
vatbaar zijn voor virussen. Er is al veel bereikt op
dit gebied, maar het kan nog beter. Soorten blijven
telen die ondanks alle inspanningen elk jaar weer
starten met 10 procent virus of meer zijn eigenlijk
niet meer van deze tijd. Uiteraard kan dit niet van
vandaag op morgen, er komt meer bij kijken dan
een mooi kleurtje.”

Volgende keer
RUUD VAN MARIS
“De volgende kandidaat is
Ruud van Maris van Royal
De Ree Holland. Ruud is
familie, ooit begon hij bij
ons met een zomerbaantje
in de schuur. Onwijs leuk
dat hij nu als verkoper
Oost-Europa en Rusland
bij De Ree werkt. Ik ben
benieuwd naar zijn blik op
deze vragen.”

In 2022 ga ik…
“Weer eens naar de kroeg en met mijn gezin een
keer goed op vakantie. Het klinkt cliché, maar die
dingen mis ik zeker wel. Het nieuwe jaar begint qua
bollen vroeg, schat ik zo in, dus de verzorging van
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de gewassen staat ook weer voor de deur.”
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