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‘Certificaten
strompelen achter
de feiten aan’
Na zijn opleiding tot bedrijfsjurist werkte
Colja Corts (49) onder andere bij Kas Bank
en Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN). Totdat hij besloot een opleiding tot
biologisch boer te gaan doen, en hij een
switch maakte naar de agrarische sector.
Hij werd voorzitter van NLG Holland en
is beleidsmedewerker bodem, water en
mineralen bij de KAVB.
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Voorzitter NLG Holland
en beleidsmedewerker KAVB

Ik word er gelukkig van…
“Als beleid, kennis en praktijk bij elkaar komen.
Hannibal van the A-team (om maar eens een niet
politiek verantwoorde serie te citeren) zei het al: ‘I
love it when a plan comes together.’ Dat is waar ik
elke dag in mijn functie mee bezig ben.”

Duurzaamheid is…
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De situatie in Rusland en Oekraïne…
“Kun je niet uitleggen aan je kinderen. Wat een
verspilling van levens, kracht, energie, materiaal
en erfgoed. Mensen en organisaties met veel macht
ontsporen, dat blijkt keer op keer. Het ontbreekt ze
aan relativeringsvermogen. ‘You are nothing but a
speck of dust so reduce yourself.’ Dan komt alles
goed. John Lennon schreef er vijftig jaar geleden
een liedje over. Zijn we dan echt geen steek verder
gekomen? Deze spiegel wordt ons voorgehouden
door Poetin en kornuiten.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Een doekje voor het bloeden en een tijdelijk
fenomeen. Ik heb het idee dat de ontwikkelingen
in wet- en regelgeving veel harder gaan dan de certificaten kunnen bijhouden. Als je ziet welke eisen
er worden gesteld in de 7de AP nitraatrichtlijn, de
Kaderrichtlijn Water, de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en de Farm to fork-strategie met
betrekking tot gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, dan strompelen de certificaten (en de sector) achter de feiten aan.”

“Toch die bodem hè. Hazes is de basis, maar de
bodem is dat ook. Alle problemen, maar ook alle
oplossingen komen uit de bodem. Ik ben ervan
overtuigd dat we met de sector nog enorme stappen
kunnen maken op het gebied van bodemleven,
verhoging van het organischestofgehalte, gebruik
van gemengde groenbemesters en minimale grondbewerking. In combinatie met alle andere mogelijkheden die er zijn op het gebied van soortenkeuze,
precisielandbouw en ziektevrij uitgangsmateriaal,
denk ik dat we een heel eind komen richting 2030.”

Bloembollen zijn…

Volgende keer
JEROEN ONDERWATER
“Jeroen Onderwater is
de volgende kandidaat
voor Vijf Minuten. Hij is
teeltadviseur bij Total Crop
Care en recent gestart
als kwartiermaker bij het
Fieldlab bloembollen op
zand.”

“Een manier van leven. Toen ik zeven jaar geleden
echt kennis maakte met de bollensector viel mij op
dat het een heel eigen wereld is. Een stuk Nederlandse cultuur met een eigen gemeenschap die regionaal
zeer betrokken en actief is, onderdeel van de lokale
en internationale economie. Als ik met Nico Blokker
(teler in Sint Maartensvlotbrug) door de buurt rij, dan
weet hij precies wat er allemaal speelt bij de telers en
ondernemers en kent hij de verhalen van mensen.
Kom daar maar eens om bij de gemiddelde forens die
elke dag naar zijn werk in de stad tuft zonder enige
binding met de omgeving. Wie is er dan het contact
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met de samenleving verloren, vraag ik mij af.”
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