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‘Duurzaamheid is
investering voor
lange termijn’
Cok Hogervorst groeide op in het bollenvak.
Na de Hogere Agrarische School in Deventer
bekleedde hij diverse functies in het vak,
onder andere bij Gebr. Kapiteyn en G.A.
Verdegaal & Zn. Tegenwoordig is hij adviseur
bij Biotamax International BV, specialist op
het gebied van micro-organismen.
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Wat mij het meeste bezighoudt is…
“Op dit moment de oorlog in Oost-Europa en
daaraan gekoppeld de vluchtelingenstroom naar
West-Europa. Wij hebben in West-Europa zeker
de plicht om deze mensen op te vangen en verder
te helpen. Gezien het tekort aan woningen in ons
kikkerlandje zal dat nog een hele opgave zijn, zeker
als dit lang gaat duren.”

De situatie in Rusland en Oekraïne…

Mijn doel voor dit jaar is…

“Zal een duidelijke weerslag hebben op de WestEuropese economie, maar veel erger is de humanitaire ramp die zich afspeelt in de Oekraïne.”

“Na het overlijden van mijn broer Aad in 2021
(bloembollenkweker uit Noordwijkerhout), vooral
gezond blijven. Natuurlijk wil ik dit ook na 2022
nog een poosje volhouden.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten…
“Mogen geen doel op zich zijn, maar een middel om
bepaalde van tevoren gestelde doelen te halen. Een
grotere bewustwording van een gezonde leefomgeving is daarin een belangrijk goed.”

Over vijf jaar…
“Weet ik niet waar we staan gezien de situatie nu
in Oost-Europa. Wel hoop ik uit de grond van mijn
hart dat de situatie tegen die tijd gestabiliseerd is
en dat er gewerkt kan worden aan een wederopbouw van Oekraïne.”

Duurzaamheid is…
“Een investering voor de lange termijn. In de contacten die ik heb met kwekers uit diverse sectoren
in de tuinbouw, met name ook in de bloembollenteelt, is dat het steeds duidelijker wordt voor een
grote groep kwekers dat er meer geïnvesteerd moet
worden in de verduurzaming van de teelt.”

Volgende keer

Mijn omgeving…
“Staat symbool voor datgene waar ‘wij’ voor staan:
nuchtere hardwerkende mensen met passie voor
het vak. Met ‘wij’ bedoel ik vooral de bloembollenkwekers uit de oude Bollenstreek, waar ik ben
opgegroeid.”

Kwaliteit is…

COLJA CORTS
“De volgende kandidaat
is Colja Corts, omdat hij
sturing geeft aan een groep
bloembollenkwekers die
de verduurzaming van de
teelt hoog in het vaandel
hebben staan.”

“Waar de consument veel plezier aan beleeft na
aankoop van het product, in ieder opzicht. Hierbij
zal het aspect van duurzaam en milieuvriendelijk
geteeld een steeds belangrijkere rol gaan spelen.”

Ik zie nog veel kansen in…
“Het verduurzamen van de bloembollenteelt. Veel
kennis en ervaring wordt opgedaan in het verbeteren van het bodemleven en grote stappen zullen
nog gezet moeten worden om een gezond even22 april 2022
wicht in de wortelzone van de plant te krijgen.”
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