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‘Omgeving meer
betrekken bij het
bollenvak’
Mark Teeuwen is mede-eigenaar van
bloembollenkwekerij Teeuwen en Zonen B.V.
in Breezand. Na zijn mbo-opleiding richting
Plantenteelt volgde hij HBO Bedrijfskunde
en Agribusiness. Over vijf jaar hoopt hij
met zijn neef Joris aan het hoofd van het
familiebedrijf te staan.
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De situatie in Rusland en Oekraïne is…
“Verschrikkelijk. Het is ongelooflijk wat daar
gebeurt. Het heeft een grote impact op het land
en de bevolking, en het heeft een grote impact op
de economie in West-Europa. De kostprijs van de
bloembollen is de afgelopen paar maanden drastisch gestegen en daarnaast is de afzet in Rusland
en Oekraïne weggevallen.”

Mijn omgeving…
“Staat steeds verder af van de agrarische sector. Dit
betekent meer frictie tussen sector en de omgeving.
Het is belangrijk om deze mensen betrokken te
houden bij de sector. Initiatieven als de Lentetuin, de
Bloemendagen en de Poldertuin dragen daaraan bij
en moeten ook zeker in stand worden gehouden.”

Wat mij raakt, is…
“De vele mensen die in het voorjaar in de bollenvelden staan en daarmee de gewassen vertrappen en
beschadigen. Uiteraard zijn ze van harte welkom
en geniet ik van het enthousiasme van de mensen,
maar het zou mooi zijn als ze vanaf de weg kijken
of netjes op het kop-end blijven.”
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Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“De minder leuke taken van het agrarisch ondernemerschap, maar zijn wel van belang voor een goede
traceerbaarheid van de bloembollen en daarmee
belangrijk voor de afzet.”

Ondernemerschap is…
“Overzicht houden over de organisatie, de juiste
mensen op de juiste plek, alle kansen die voorbij
komen aanpakken, maar in ons vak is het vooral
belangrijk om ’groene vingers’ te hebben. Uiteindelijk draait het allemaal om het telen van goede
bloembollen.”

Over vijf jaar…
“Hoop ik samen met mijn neef Joris Teeuwen aan
het roer te staan van het bedrijf en hoop ik dat we
het bedrijf samen succesvol verder hebben kunnen
voortzetten met de beste kwaliteitsbloembollen.”

Ik zie nog kansen in…
“Automatisering in het bollenvak. Er komen nog
veel mensenhanden te pas aan de bedrijfsprocessen. Die handjes zijn steeds lastiger te vinden en
niet meer te betalen. Laten we kijken naar andere
sectoren hoe die het doen en onderzoeken waar
kansen liggen.”

Volgende
keer
BOB VAN DER HOUT
“De volgende
kandidaat is Bob van
der Hout, directeur
food & agri bij
Rabobank NoordHolland Noord. Bob
staat dicht bij de
bloembollensector
en ondanks zijn
functie als directeur
is hij toegankelijk
voor iedereen.”

Wat jammer dat…
“Er tegenwoordig niet tot nauwelijks nog scholieren
willen en komen werken in de schoolvakanties. Waar
voorheen hard werken afgewisseld werd met gezelligheid, is dat vandaag de dag bijna verdwenen.”
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