Fruitteeltbedrijf Jos van Rijn
Fruitteeltbedrijf Van Rijn is een modern agrarisch bedrijf. De
doelstelling is om een duurzaam en rendementsvol kwaliteitsproduct
te telen met passie voor het fruit en om daarbij rekening te houden
met de omgeving en de natuur.
Jos van Rijn, de eigenaar van dit bedrijf, is 44 jaar en geboren en
getogen op het bedrijf. Al sinds zijn jeugd is hij gegrepen door het
fruittelers vak. Tijdens zijn opleiding op de Agrarische school heeft
hij zichzelf gespecialiseerd op het gebied van appels en peren. Sinds
kort heeft Jos zijn interesse verlegd naar de teelt van rode bessen.
De kracht van Jos ligt in zijn creativiteit en focus op vernieuwing. De
afgelopen 17 jaar dat Jos eigenaar is van het bedrijf is er veel
veranderd. “Ik haal veel plezier en energie uit alle vernieuwingen in
de branche,” geeft Jos aan. “Of het nu gaat om bodembeheer,
(nieuwe) gewasbeschermingsmiddelen, hagelnetten of bijvoorbeeld
nieuwe appel- en perensoorten. De constante ontwikkeling en
vernieuwing van al deze facetten zetten je constant aan tot
nadenken. Hoe kan ik met al deze ontwikkelingen een duurzaam en
rendement vol kwaliteitsproduct blijven telen? Dat is ook echt waar
ik trots op ben. Dat ik in deze lastige tijden nog steeds een top
kwaliteitsproduct weet te telen, die aan alle hedendaagse eisen
voldoet. Ik geniet iedere dag van het werken buiten in de natuur.
Ook als ik midden in de nacht moet beregenen, wanneer het vriest
in het voorjaar. En helemaal tijdens de topdrukte van het
plukseizoen in september en oktober.”
“Ben je geïnteresseerd in
alles wat ik als fruitteler
doe? En wat er bij komt
kijken om mooie appels
en peren van de bomen
te plukken? Kom dan
vooral naar ons
Oogstfeest
Krommerijnstreek op
zaterdag 26 augustus en
spreek mij vooral aan
met alle vragen die je
hebt. Graag vertel ik je
nog veel meer over mijn
vak en bedrijf. Tot dan!”
Jos van Rijn

