akkerbouw

DE OPVOLGER

Gerlof Bergmans (29)

‘Naast bedrijf misschien een
financieel adviesbureau’
Woonplaats: het bedrijf staat in Wijnaldum (Fr.),
maar Gerlof woont vier dagen per week in Rotterdam en verder in Leeuwarden.
Opleiding: technische bedrijfskunde, Universiteit
Twente.
Bedrijf: akkerbouwbedrijf van 100 hectare gericht
op pootaardappelen, daarnaast een sorteerbedrijf
waar pootaardappelen en uien worden opgeslagen,
gesorteerd en verpakt voor derden.
Rolverdeling: Gerlof werkt vier dagen per week bij
Cardano Risk Management in Rotterdam. Hij houdt
zich bezig met de handel in financiële producten
voor onder meer pensioenfondsen. ‘Ik zet regelmatig
voor €100 miljoen de rente vast.’ Tevens werkt hij
thuis mee op het bedrijf. Zijn specialisme is Smartgrader, een optische aardappelsorteermachine.
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Als ik het bedrijf overneem verander ik ..:
“Mijn vader heeft koelhuis Bergmans opgezet en
zich vooral daarop gericht. Ik wil meer focussen op
het akkerbouwdeel. De resultaten ervan liggen iets
onder het gemiddelde, deels doordat we geen optimale grond hebben. Ik moet nog wel het nodige
leren over teelttechniek. De huidige lijn, zo efficiënt
mogelijk produceren, wil ik voortzetten.”

Mijn grote voorbeeld is ..:
“Er zijn wel eens mensen van wie ik denk: zo, die
doen het goed. Maar een specifiek iemand? Nee.”

Het leukste werk vind ik ..:
“Het oogstseizoen. Dat is een gezellige periode
waarbij je het eindresultaat ziet.”

Ik heb een hekel aan ..:
“In de kou aan de schep staan. Verder ligt mijn
kracht niet bij trekker- en heftruckwerk. We hebben
werknemers die dat beter en sneller kunnen.”

Over vijf jaar ..:
Heb ik naast het bedrijf misschien een financieel
adviesbureau. Dat is goed te combineren, ik kan beide vanuit huis aansturen. Vanuit Rotterdam is dat
wat lastig. Van daaruit stuur ik soms wel de sorteermachine aan. Verder wil ik samen met Miedema de
sorteermachine verder ontwikkelen. Het duurt nog
wel even voordat hij geschikt is voor elke boer.

Ook meedoen aan deze rubriek? Mail je naam,
leeftijd, soort bedrijf en telefoonnummer naar
margreet.welink@reedbusiness.nl
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