Energiecluster van rozen- en paprikateler

Rozenteler Arjan van den Berg: ‘Samen
Het nieuwe rozenbedrijf Sub Rosa van Arjan van den Berg in IJsselmuiden is volop in productie. Eind oktober zijn de
eerste rozen van het ras ‘Sphinx’ geveild. De rozen staan met 13.000 lux letterlijk in het zonnetje. De elektriciteit
daarvoor komt van BB Energy, het energiebedrijf dat Arjan van den Berg samen met zijn buurman, paprikateler
Wilbert van den Bosch heeft.
het westen betaal je bedragen van € 55 tot
€ 70. Het is hier ook gemakkelijker om
aan personeel te komen. Op een advertentie in een regionale krant kregen we
niet minder dan 400 reacties.”
Wat uiteraard ook meespeelde, is dat
zijn vader zeven jaar geleden al met zijn
bedrijf naar IJsselmuiden verhuisde.

Gele ‘Sphinx’
Van den Berg koos voor de middelgrote
gele roos ‘Sphinx’. “We hadden hem al
in Moerkapelle. Het is een betrouwbare
roos. De productiviteit en kwaliteit zijn
goed. Doordat we belichten, een nieuwe,
lichtere kas hebben en onder betere klimaatomstandigheden kunnen telen,
kunnen we hem zwaarder maken.”
In een vol productiejaar hoopt de teler
400 tot 450 rozen per m2 te oogsten. In
totaal dus 25 tot 30 miljoen rozen. Die
hij via telersvereniging Rosa Plaza afzet.

Ploegendienst

Teler Arjan van den Berg wilde verder groeien en liet daarom in IJsselmuiden een nieuwe kas van 6 ha bouwen met
een mobiel systeem van Hawe.

Arjan van den Berg had 22.000 m2 met rozen
in Moerkapelle, maar wilde groeien om schaalvoordeel te behalen. “Door te groeien,
kun je de kostprijs reduceren. Tegelijkertijd kan ik voldoen aan de opkomende vraag
naar grotere partijen.”
Hij besloot te verkassen naar tuinbouwgebied de Koekoekspolder in IJsselmuiden. Daar
liet hij een modern bedrijf van 6 ha bouwen. Hij koos voor dit gebied, omdat het in een
aantal opzichten moeilijker is om in het westen van het land op een goede manier door
te groeien. “De grondprijs ligt hier veel lager. We betalen hier € 20 tot € 25 per m2. In
TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN

24
ONDER GLAS

NUMMER 11

NOVEMBER 2005

Veel is geautomatiseerd. De teler heeft
gekozen voor een mobiel teeltsysteem.
De kas is verdeeld in 16 secties, dus ook
16 vaste werkplekken. Eén sectie is 150
meter lang en 24 meter breed; dat is
3600 m2. “Op de hoogste snelheid kunnen we alles in twee uur en twintig
minuten knippen. Nu doen we dat één
keer per dag. Als het gewas in volle productie is, gaan we waarschijnlijk naar
twee keer per dag.
De rozen gaan met waterbakken naar de
camerasorteerder in de schuur, waar ze
verder veilingklaar worden gemaakt.
Vanaf 1 maart 2006 moet dit stukje ook
volledig geautomatiseerd zijn.
Van den Berg werkt met vaste mensen in
de kas. “Ze beginnen met knippen en
doen daarna gewaswerkzaamheden
zoals pluizen en inbuigen. In totaal werken we met 35 mensen, verdeeld over
twee ploegen. De eerste ploeg werkt van
6.00 tot 12.30 uur en de tweede van 12.30
tot 19.00 uur. In de tuinbouw wordt de
slag naar ploegendiensten steeds meer
gemaakt. Dat is noodzakelijk door de
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met de buurman één ketelhuis’
hoge investeringen. Wanneer we meer
uren maken is het rendement van de
techniek beter.”
Per sectie werken er twee mensen, de één
’s morgens, de ander ’s middags. Zij zijn
samen verantwoordelijk voor die sectie.

Energiecluster
De kas is behoorlijk licht. Er hangt 13.000
lux aan lampen. Dat is heel wat meer dan
de 6.000 lux in Moerkapelle. Bij de opwekking van de elektriciteit met een WKK,
komt er veel meer warmte vrij dan hij
kan gebruiken. Zijn buurman, Wilbert
van den Bosch, waarmee hij al bevriend
was in Moerkapelle, bouwt een 7,5 ha
groot paprikabedrijf. Hij kan die warmte
goed gebruiken. “We hebben samen één
ketelhuis. Deze staat bij ons, omdat de
belichte rozenteelt het meeste energie
nodig heeft. We hebben de energievoorziening ondergebracht in een aparte BV:
BB Energy. We betalen aan BB Energy wat
we anders aan energie zouden betalen.
Het verschil tussen de inkomsten en de
werkelijke energiekosten vormt de winst.
Wij zijn beiden aandeelhouder van het
cluster. Derde aandeelhouder is onze adviseur Willem Bijlsma. De winst wordt naar
rato uitgekeerd.” Van den Berg schat het
behaalde voordeel op € 3 tot € 4 per m2.
De buurmannen hebben elkaar tijdens
het traject van uitbesteden ondersteund.
“Onze kassen en schuren zijn door dezelfde bedrijven gebouwd. Het grondwerk
hebben we samen laten uitvoeren. Tussen
de bedrijven door loopt een weg over de
kavelgrens naar de schuren die halverwege liggen. Ook die hebben we gezamenlijk
aan laten leggen.”

Elektriciteit verkopen
BB Energy heeft twee WKK’s met een totale capaciteit van 6,4 megawatt en een
ketel van 12 miljoen Kcal, die voldoende
is om het totale glasoppervlak te verwarmen. Naast het rozenbedrijf staat een
enorme warmtebuffer van 3500 m3. Deze
is voldoende voor de 13,5 ha glas.
De klimaatcomputer in beide bedrijven
geeft de vraag naar elektriciteit en warmte
door aan de procescomputer. “We kunnen
de elektriciteit verkopen op het moment
dat deze duur is. Gisterenavond bijvoorbeeld kregen we € 800 voor een megawatt.
Op dat moment geef je toestemming aan
het ketelhuis om de belichting uit te scha-

Arjan van den Berg: “Ik schat het voordeel van ons energiecluster op twee tot vier euro per vierkante meter.”

kelen en stroom te leveren aan het net. De
beheerder van het ketelhuis bepaalt iedere
ochtend aan de hand van een mailing
welke uren die dag het meest geschikt zijn
om stroom terug te leveren.”
Van den Berg heeft de beheerderstaak op
zich genomen. Zijn servicemonteur beheert
het ketelhuis.
De gereinigde rookgassen van beide WKK’s
leveren voldoende CO2 voor beide bedrijven.
Over de nadelen moet de teler even nadenken. “Het belangrijkste nadeel is als de
buurman stopt of verandert van teelt. Je
moet daar afspraken over maken. Maar het
is vooral een kwestie van vertrouwen. Je
moet niet bang zijn dat je buurman een
dubbeltje meer voordeel heeft dan jezelf.”

gefinancierd via de Rabobank. We hebben
de apparaten geleasd via de Lage Landen.
Dat is een dochter van de Rabobank.”
Van den Berg heeft samen met financieel
adviseur Ton van Marrewijk de benodigde
begrotingen opgesteld en een rapport
over de haalbaarheid geschreven.
Wie de bedrijven in Moerkapelle en
IJsselmuiden naast elkaar zet, ziet een
fiks verschil in schaalgrootte. Dat betekent dat er een flink stukje eigen vermogen in had gemoeten. “Gelukkig is de
familie bijgesprongen in de vorm van een
achtergestelde lening, waardoor er een
goede balans ontstond tussen lening en
eigen vermogen.” Volgend jaar wordt de
landelijke Kom in de kas officieel geopend
op rozenbedrijf Sub Rosa.

Financiering
Voor de bouw heeft de rozenteler offertes
opgevraagd bij de ING, RABO en ABN. Hij
koos om verschillende redenen voor de
Rabobank. “Mijn keuze was afhankelijk
van het rentepercentage. Het percentage
eigen vermogen ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag was gunstiger en ik had
al een goede relatie met de accountmanager. Je moet zakelijk zijn, maar een goede
relatie telt zeker mee. Ook het cluster is

De Rozenkwekerij van Arjan
van den Berg heeft een nieuwe rozenkas van 6
ha in IJsselmuiden. Samen met zijn buurman
beheert hij energiebedrijf BB Energy, met daarin 2 WKK’s met rookgasreinigers, een ketel en
een warmtebuffer. Het rozenbedrijf neemt de
elektriciteit af, het paprikabedrijf het grootste
deel van de warmte. Ook tijdens de bouw hebben ze samengewerkt.
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