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Rolgotensystemen zijn duur, maar bieden vele voordelen

Minder arbeid en betere
benutting van ruimte

De mobiele systemen bij rozen leveren behalve een arbeidsbesparing van 10 tot 30% ook een opbrengstverhoging door 10% ruimte-winst.

De wereld rondom mobiele rozensystemen is volop in beweging. Twee installateurs hebben
verschillende systemen in de praktijk aangelegd. Kwekerij De Singel en Ronald van Os
hebben sinds kort een mobiel teeltsysteem van Hawe en vertellen over hun overwegingen.
TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN

Er zijn twee typen mobiele rozensystemen:

systeem wel extra investeringen en energie

Arbeidsbesparing

met de plant of met de goot als eenheid.

vergt. Volgens Roeland van Dijk, account

Het algemene uitgangspunt van kwekers

Het systeem met de plant als eenheid lijkt

manager bij Hawe Systems, is er van dit

voor arbeidsbesparing ligt tussen de 10 en

vooral toekomstmuziek. Voordeel van dit

systeem, dat draait bij Van Os Roses, veel

30%. Doordat er alleen een voor- en achter-

systeem is de mogelijkheid om rozenstrui-

geleerd. Op dit moment ziet hij evenwel

pad is en geen paden tussen de rozen, is

ken per fase te behandelen door ze bij

een duidelijke keuze voor technisch

bovendien sprake van een betere opper-

elkaar te zetten (zie ook pagina 43). De prak-

eenvoudiger systemen met de goot als een-

vlaktebenutting. Bijkomend voordeel is een

tijk blijkt echter nog niet zo ver, terwijl het

heid.

Vervolg op pagina 28 >
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Minder arbeid en betere benutting van ruimte
Os hebben wielstellen met enkele goten en
een stang, waarop de teruggebogen rozentakken liggen. Nieuw is de mogelijkheid
van een wielstel met twee rijen goten. Dit is
aantrekkelijk voor telers die traditioneel de
voorkeur geven aan een vier-rijensysteem.

Rolgotensysteem
In een omloop, in de praktijk ‘loop’ (spreek
uit loep) genoemd, doorlopen de goten een
sectie van twee kappen. Links komen de
goten naar voren. Armen halen het wielstel aan de ondersteuningspunten naar
voren en schuiven het af op een transportband. Het wielstel beweegt met de band
naar rechts, naar de andere baan. Daar
Met een transportband worden de goten naar de volgende baan gebracht.

trekken armen het wielstel van de band af

gelijkmatiger belichting van de planten,

waar een medewerker de rozen knipt. Na

en wordt het wielstel gekoppeld aan de

omdat ze onder de lampen door bewegen.

de oogst hangt de oogster de rozen direct

baan naar achteren. Hetzelfde gebeurt aan

De kas is onderverdeeld in secties van

in een systeem dat ze doorvoert naar de

de achterzijde. Steeds wanneer er aan de

twee kappen, waarbinnen de goten roule-

sorteermachine in de schuur.

voorkant van de baan een wielstel wordt

ren. De goten komen op een continue

De goten bewegen door de kappen op wiel-

afgekoppeld, wordt er aan de achterkant

instelbare snelheid langs een plukstation

stellen. De broers Brabander en Ronald van

weer een aangekoppeld.

Van chrysantenbedrijf naar rozenfabriek
Bij Rozenbedrijf De Singel wordt de laatste hand nog
gelegd aan de aankleding van het bedrijf als de
planten er al instaan. Langzaam maar zeker volgen de
rozenplanten in de goten hun weg door de kas. Op jaarbasis hopen de broers Ferry, Jeroen en Hans Brabander
in hun 4 ha grote kas 10 miljoen rozen af te kunnen leveren uit hun ‘rozenfabriek’.

De broers teelden chrysanten op hun oude bedrijf in
Berkel, voordat ze werden weggekocht. Ze besloten
nieuw te bouwen maar stapten vanwege het slechte
rendement over op de rode, grootbloemige roos
‘Passion’. De broers maakten gelijktijdig de stap naar
een mobiel teeltsysteem. “Onze voornaamste redenen
waren arbeidsbesparing en een hogere plantdichtheid”,
vertelt Ferry Brabander.

Arbeidsbesparing van 30%
“We schrijven het systeem in vijf jaar af en hopen het ook inderdaad in die periode terug te verdienen. We rekenen er wel op dat het zeker tien jaar meegaat.” Ferry Brabander
hoopt op de theoretisch berekende 30% arbeidsbesparing, maar wacht de praktijk af. “We hebben gekozen voor een plantdichtheid van 10 rozen/m2, met een gootafstand
van 60 cm.” ‘Passion’ wordt twee keer per dag geknipt. “We hebben 14 secties met elk een loop van 2600 m2. We hebben hiervoor gekozen zodat iemand binnen vier uur één
loop van 276 goten kan knippen. Technisch kan het zelfs in 2,5 uur.”
De broers hebben voor Hawe gekozen, omdat dit bedrijf werkt met duurzame materialen. “We willen straks geen enorme onderhoudspost. We krijgen binnenkort een
onderhoudscontract, zodat één keer per jaar alles goed wordt nagekeken. We hebben een eigen technische man, een handleiding en een kast met onderdelen om gewone
problemen op te vangen.”
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Het gaat niet alleen om het mobiele

robot, die langs één of beide zijden van de

systeem, maar ook om de combinatie met

band staat opgesteld. Doordat de goten op

de rest: het watergeefsysteem, een spuit-

de band tijdelijk los staan van de om-

robot en een inhangsysteem. “Alleen wan-

geving, kunnen de planten rondom beter

neer deze onderling kloppen, heb je een

geraakt worden. Daardoor is een beter

goed systeem.”
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gen. Hier is ook ruimte voor een spuit-

resultaat met minder bestrijdingsmiddel
te verwachten.

Samenvatting

De planten krijgen water met een druppelsysteem. Iedere rolgoot is voorzien van

De teelt van rozen op een mobiel

een koppelsysteem voor de watervoorzie-

gotensysteem lijkt het meest aan-

ning, zodat onder druk water kan worden

trekkelijk. Het mobiele systeem is

gegeven.

bepalend voor de maatvoering in de
kas. Twee bedrijven, kwekerij De

Doordat de goten op de band los staan,
worden de planten bij de bestrijding beter
geraakt.

Adviezen

Singel en Ronald van Os, hebben dit

Roeland van Dijk van Hawe geeft tot slot

systeem net aan laten leggen. Of de

een paar adviezen. “Omdat er op diverse

beoogde

werkplekken water vrijkomt en er tevens

arbeidsbesparing tussen de 10 en

een lange levensduur vereist wordt, heeft

30% en een hogere productie door

werken met duurzame materialen, zoals

betere oppervlaktebenutting inder-

voordelen,

zoals

een

aluminium en rvs de voorkeur. Hoe min-

daad uitkomen, zal de tijd leren. Tot

De band aan de achterzijde wordt benut

der bewegende delen het systeem heeft,

nu toe zijn de resultaten zeer

voor handelingen zoals pluizen en inbui-

des te minder is de storingsgevoeligheid.”

bemoedigend.

Ronald van Os: ‘Mijn grootste drempel was het watergeven’
Bij rozenkwekerij Ronald van Os is de rust weergekeerd,
die even zoek was toen het oude bedrijf werd vervangen door een gloednieuw bedrijf dat ongeveer dubbel
zo groot was. “Ik had 1,3 ha en heb het bedrijf van de
buurman erbij gekocht. Daardoor is het bedrijf nu 2,3
ha.” Van Os koos voor een mobiel teeltsysteem. “We
staan pas aan het begin van een nieuwe ontwikkeling,
maar ik zag het niet zitten om nog eens vijf jaar te
wachten, eerst te investeren in een traditionele teelt en
dat dan weg te moeten doen.”
Zijn grootste drempel was het watergeven. Hij is daarom bij Holstein Flowers gaan kijken. Zij hebben gerbera’s in een roulerend teeltsysteem. “Als ik het niet op
een bedrijf met praktijkervaring had kunnen bekijken,
had ik het niet aangedurfd. Het watergeven is immers
cruciaal.” Van Os teelt de donkerrode grootbloemige
roos ‘Torero’ met een plantdichtheid van 10,8 planten/m2. Deze wil hij één keer per dag knippen.

In vijf jaar afschrijven
De teler kwam uit op zeven secties elk met een loopgrootte van 3200 m2 met 241 goten en een gootafstand van 55 cm. “Het is technisch zelfs mogelijk om in drie uur rond
te zijn.” Hij wilde bewust niet naar de investering toerekenen. “We zijn uitgegaan van 10% arbeidsbesparing en 10% productieverhoging. Ik hoop natuurlijk op meer.”
Op het oude bedrijf werkte hij met zes man. Nu, met 1 ha extra, gaat hij met zeven werknemers in de tuin en twee in de schuur werken. Er staat een bosmachine met acht
stations. De een controleert de kwaliteit en de ander maakt de geboste en ingehoesde rozen verder veilingklaar. De afschrijving is gebaseerd op vijf jaar. “De technische ontwikkelingen gaan zo hard, dat je niet over een langere periode moet afschrijven. Ik hoop natuurlijk wel dat mijn systeem zeker tien tot vijftien jaar blijft draaien.”
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