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Colja Corts (43) uit Petten is sinds een dik-
ke maand voorzitter van NLG Holland. 
Corts neemt in het bestuur een bijzon-

dere positie in. Hij beschikt in tegenstelling tot 
de andere leden niet over een eigen bollenbe-
drijf of zelfs over noemenswaardige ervaring in 
de sector. Hij werkt als zelfstandig jurist.
De Noord-Hollander komt echter niet onbesla-
gen ten ijs. Bij een van zijn vorige werkgevers, 
Energieonderzoek Centrum Nederland, heeft 
hij veel kennis opgedaan over duurzaamheid 
in relatie tot energie en het naar de markt bren-
gen van nieuwe technologieën op dat gebied. 
Daarnaast heeft hij in opdracht van de PvdA 
Noord-Holland de kansen en knelpunten voor 
biologische landbouw in kaart gebracht. Uit 
interesse startte hij een opleiding biologisch-dy-
namische landbouw. Via die opleiding kwam 
het contact met NLG tot stand. Nadat Rob Tamis 
de voorzittershamer neerlegde wegens een ver-
huizing naar het buitenland, vroegen de NLG-le-
den Corts de voorzittersrol op zich te nemen.   
Corts kan het voorzitterschap van NLG Holland 
als deeltijdfunctie prima met zijn andere werk 
combineren. Hij heeft er zin in: “Ik word enthou-
siast van deze organisatie.” 
  
U heeft geen achtergrond als bollenteler. 
Wat neemt u mee naar NLG Holland? 
“NLG koos voor mij, omdat ze er voordeel in zien 
dat ik niet uit de bloembollensector kom. Ik kijk 
anders naar de sector dan iemand die er midden-
in zit. Het is verfrissend om als groep specialisten 
ook scherp te worden gehouden door mensen 
vanuit een andere hoek. ‘Monocultuur’ is nergens 
goed voor, want dan ga je dingen missen. Tege-
lijkertijd neem ik mijn zakelijke ervaring mee. En 
ik heb affiniteit met de landbouw, dus wat dat 
betreft zijn we een goede match.”
 
Waarom vindt u het belangrijk deze functie 
uit te oefenen? 
“Ik ben enthousiast over de organisatie en de 
doelstelling. Ik zie veel energie vrijkomen bij de 
ondernemers en merkte ook het enthousias-

Het kwekerscollectief voor 

duurzame bollenteelt NLG Hol-

land heeft een nieuwe voorzit-

ter. Zijn naam is Colja Corts en 

hij komt uit Petten. Corts is geen 

kweker, maar beschikt wel over 

een visie op duurzaamheid. 

‘Telers moeten hun vakman-

schap weer aanspreken.’

Tekst: René Bouwmeester
Fotografie: René Faas
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