Na 5 jaar stappen broers Sol toch over op mobiele rozen
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Broers Sol: ‘We rekenen
op een arbeidsbesparing van 30%’

Gerrie Sol: “Na vijf jaar proeven nemen, zijn we inmiddels overtuigd van het concept en hebben we
recent een kas van 22.000 m2 gebouwd en uitgerust met een mobiel systeem.

Foto Wick Natzijl

Ruim vijf jaar geleden waren de gebroeders Gerrie en Herman Sol uit Heerhugowaard de eerste telers in Nederland
die rozen mobiel gingen telen. Op ongeveer 400 m2 beproefden ze in samenwerking met Frans van Zaal en Jamafa
een mobiel systeem om de mogelijkheden te bekijken en er de kinderziektes uit te halen. Inmiddels zijn de broers
overtuigd van het concept en hebben ze recent een kas van 22.000 m2 gebouwd en uitgerust met een mobiel systeem.
Ze verwachten met hun systeem een arbeidsbesparing van 30% te behalen.
T E K S T: T O N H E N D R I X		

De belangstelling voor het mobiele systeem bij de gebroeders Sol
was vijf jaar geleden zo groot dat de broers een bezoekersstop
moesten afkondigen omdat ze anders niet meer aan hun gewone
werk toekwamen. De resultaten waren zo veelbelovend dat er al
snel bedrijven volgden met een mobiel systeem van enkele tot
ruim 4 ha.

Ontwikkeling helemaal gestopt
Uiteindelijk bleek het systeem bij veel bedrijven toch niet het
succes te behalen wat de ondernemers er in eerste instantie van
hadden verwacht. De arbeidsbesparing viel tegen en er werd
nauwelijks een meerproductie gerealiseerd. Bovendien leidden
allerlei technische kinderziekten tot (veel) hogere kosten dan

verwacht. Daardoor werd het na korte tijd erg stil rond deze
ontwikkeling. Zo stil zelfs dat de banken afwijzend reageerden
als iemand nieuwe plannen in deze richting had. Het gevolg:
geen enkel bedrijf investeerde nog in dit systeem.

Kinderziektes opgelost
Toen de gebroeders Sol verleden jaar hun plannen met een
gedegen bedrijfsplan voorlegden aan de bank, stond deze eerst
afwijzend tegenover dit voornemen. Pas na lang praten en mede
door de goede resultaten die Jamafa op zijn proefopstelling in
Roermond had behaald, konden ze de Rabobank overtuigen van
de degelijkheid van dit systeem.
Nu staat er dan 22.000 m2 nieuwbouw met een mobiel teelt-
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