Duurzaam ondernemen leeft in Noord-Holland. Goede zaken maakt iedere maand een trip langs ondernemers
die de krachten bundelen om van duurzame ontwikkeling een bloeiende business te maken. Reis met ons mee
en maak kennis met een creatieve en inspirerende wereld. Meer voorbeelden op www.DOinNHW.nl

Dirk en Vera van Berge,
eigenaren van Fruitteeltbedrijf Eerlijk &
Heerlijk in Zuidoostbeemster, telen fruit op
een duurzame en eerlijke manier in samenspel
met de natuur.

‘Fruitteelt in harmonie met dier en natuur’

Dirk (rechts op de foto) en Vera van Berge, eigenaren van Fruitteeltbedrijf Eerlijk
& Heerlijk in Zuidoostbeemster, telen
fruit op een duurzame en eerlijke manier
in samenspel met de natuur.

Vanwaar die passie voor duurzaam,
verantwoord ondernemen?
Dirk van Berge: ,,Bewust met natuur en
omgeving omgaan. Ons bedrijf heeft
direct te maken met natuur, ik probeer
daarin mee te gaan.”
Vera van Berge: ,,In onze boomgaard
bevinden zich veel nuttige insecten en
vogels die de fruitbomen beschermen.
Door deze dieren de ruimte te geven,
ontstaat er een goed ecologisch evenwicht.”
Wat is de motivatie om jullie krachten
met andere bedrijven te bundelen?
Dirk van Berge: ,,Door onze manier van
werken ontstaat er vaak een samenwerking met bedrijven die dezelfde visie

hebben. Zo ontstaat er een duurzame
voedselketen.”
Vera van Berge: ,,We werken graag samen met bedrijven op langere termijn,
want duurzaamheid is ook visie op een
nieuwe toekomst.”
Wat is de meerwaarde voor bedrijven die
bij jullie afnemen?
Dirk van Berge: ,,We geven het fruit de tijd,
het is de kunst om fruit in optimale conditie van de boom te plukken. Dit zorgt voor
een volle en goede smaak!”
Vera van Berge: ,,De betrokkenheid bij
klanten die fruit afnemen. Soms komt
een restaurant een middag met het hele
personeel fruit plukken. Dit zorgt voor een
duurzame relatie met het betreffende bedrijf.”
Waar zien jullie kansen liggen voor een
duurzame toekomst?
Dirk van Berge: ,,Als de politiek ook actief
beleid op het gebied van duurzaamheid

maakt, zorgt dat voor een volledige synergie tussen ecologie, maatschappij en
consumptie.”
Vera van Berge: ,,Bepaalde producten zijn
niet altijd vanzelfsprekend beschikbaar in
verband met het seizoen. Veel producten
komen tegenwoordig uit het buitenland
met daarbij het verbruik van de nodige
kerosine. Ik streef naar verandering op dit
gebied.”
Gouden tip voor ondernemers die hun
bedrijf willen verduurzamen?
Dirk van Berge: ,,Werk samen met de natuur, daardoor ontstaat er een bepaalde
drive. Het geeft je bedrijf en product een
positieve uitstraling!”
Vera van Berge: ,,Volg je passie en durf
met tegenslagen te werken. In onze sector heb je te maken met de elementen van
het weer. Maar dat is juist de uitdaging en
wees niet bang om deze aan te gaan!”

www.eerlijkenheerlijk.nl

