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Pepinovirus dwingt teler om 30 ha te ruimen en opnieuw te planten
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Ondanks ernstige virusaantasting

In de gigantische verpakkingshal worden de tomaten van het binnenkort 45 ha grote bedrijf klaar gemaakt voor verzending. (foto: Marcel Bekken)

Het tomatenbedrijf Van den Ende/Van Kleef bezit in de Wieringermeer een perceel van 100 ha. Vorig jaar bouwden ze
daarop 30 ha glas. Begin november 2006 kwamen de eerste planten op het bedrijf. In juni van dit jaar moesten de vier
ondernemers vanwege een zware aantasting door Pepinovirus het hele bedrijf ruimen en opnieuw beginnen. Ondanks de
problemen in de teelt, werd volgens plan 15 ha bijgebouwd. Frank van Kleef vertelt.
T E K S T E N B E E L D : F R A N K VA N K L E E F

“

Het is alweer vier maanden geleden dat
we de planten op ons bedrijf moesten ruimen vanwege virus. Na een grote schoonmaakactie hebben we eind juni weer
opnieuw geplant. Geholpen door het
matige weer deze zomer, groeide het
gewas goed weg en was het goed in balans
te houden. We hebben de kas gekrijt en
veel koppen aangehouden om ervoor te
zorgen dat de eerste trossen niet te grof
zouden worden. En dat is goed gelukt. In
week 32 hadden we weer de eerste productie van een prima kwaliteit tomaten.
Tot op de dag van vandaag lijkt het schoonmaakplan afdoende te zijn geweest, want
nog steeds is de teelt vrij van problemen.
Voor iedereen binnen het bedrijf een hele
opluchting. Nu zien de mensen die voor
ons werken, hoe leuk het kan zijn als je
een goede kwaliteit product brengt en
niet bij het oogsten al zo’n 30% weg moet
gooien.

Grote onderlinge verdeeldheid
De tomatenprijzen zijn dit jaar dramatisch slecht en veel bedrijven zullen een
negatief resultaat hebben dit jaar. Al snel
werd het toegenomen areaal hiervoor als
de hoofdoorzaak aangewezen. Maar wie
even iets verder kijkt, zal moeten erkennen dat niet het areaal maar de verdeeldheid de grote boosdoener is.
Voor kopers is de Nederlandse groentemarkt een waar Luilekkerland. Zodra er
voldoende product beschikbaar is, zoals
dit jaar, vallen de verschillende aanbieders over elkaar heen om voor nog een
dubbeltje minder te mogen leveren. Een
week je poot stijf houden bij Aldi betekent vier weken op de strafbank, en dat
kan niemand zich permitteren.
Dus is het de supermarkt die bepaalt, totdat wij verstandig genoeg blijken te zijn
om ons product op één tafel te krijgen.
Daar zal echter nooit iedereen aan mee
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doen. Want als er een groep zou zijn die
zich verenigt, dan is het voor degene die
daar niet aan meedoen weer makkelijker
om iets extra’s uit de markt te halen. Dat dit
een spel is van de handel om de verdeeldheid erin te houden, doet er dan niet toe.
Maar toch is het zaak dat we ons daardoor
niet laten weerhouden. We zullen er
genoegen mee moeten nemen dat er collega’s zijn die meer profiteren dan de
grote massa, want dat is de enige manier
om zelf dat dubbeltje meer uit de markt
te halen. Het maakt voor de supermarkt
niets uit om een dubbeltje meer te betalen, als zij maar niet duurder zijn dan
hun concurrenten.
We zullen zien of de afgelopen periode
slecht genoeg geweest is om er voor te zorgen dat we niet alleen met elkaar gaan
praten, maar ook tot daden komen. We
weten inmiddels waar het toe zal lijden
als we zo doorgaan.
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gaat nieuwbouw gewoon door
Bouwplannen gaan gewoon door
Ondanks de uitdagingen waar we dit jaar
mee te maken hebben gehad, hebben we
toch besloten om 15 hectare bij te bouwen.
In het begin liep het door het slechte weer
allemaal niet erg soepel. Ook de levering
van materialen liep, door de enorme drukte in de kassenbouw, een aantal weken uit.
Wij, of liever gezegd PB techniek en
Verbakel Bomkas, hebben die tijd benut
om de kabels en leidingen alvast in de
grond te krijgen. Hierdoor hoefden ze tijdens de bouw niet veel meer te graven en
kon iedereen snel achter elkaar aan met
de verschillende installaties.
Wij hebben er voor gekozen om weer met
dezelfde partijen te werken als vorig jaar.
De mensen van Verbakel-Bomkas, Vepritec
en PB techniek hebben nu voor de zesde
keer met elkaar samengewerkt op een
bouwproject voor ons. Waarbij nu dus
voor de tweede keer de mensen van Aad
Voorwinden zijn aangeschoven.
Door zelf dicht bij het werk te staan en
elke week de gemaakte afspraken tijdens
de bouwvergaderingen goed vast te leggen, is het voor iedereen duidelijk wat er
moet gebeuren. Er wordt vooral veel aandacht aan besteed de verschillende partijen goed met elkaar te laten samenwerken
en dat is ook deze keer weer heel goed
gelukt. Daardoor zijn we er ook deze keer
weer in geslaagd om de bouwperiode in
te korten. Dit is geen doel op zich natuurlijk, maar het is wel prettig als iedereen
tot het uiterste wil gaan als het er op aan
komt. Op 30 oktober gaan we planten en
dan is het weer tijd voor een beetje rust.

Frank van Kleef: “Vier maanden geleden moesten we vanwege virus alles ruimen. We hebben eind
juni opnieuw geplant en in week 32 hadden we de eerste productie van een prima kwaliteit.”
overstijgend voorbeeld voor de Nederlandse
ondernemers. Tweede kamerlid mevrouw
Spies heeft, onder toeziend oog van haar
collega Jan Mastwijk, de openingshandeling verricht.
Het is altijd goed als mensen uit de politiek de moeite nemen om zich op de
hoogte te stellen van wat er in de praktijk
gebeurt. Alleen op die manier kunnen zij
hun taak met de juiste onderbouwing uitvoeren.
Al met al was het een zeer geslaagde middag en is het goed geweest om even bij
deze gebeurtenis stil te staan. Hierdoor
hebben veel mensen weer eens kunnen
zien wat er mogelijk is als je met een groep
collega’s bereid bent samen te werken.

het erg goed. Het rendement is weer aanzienlijk hoger dan de huidige 3 megawatt
machines en ook is de motor heel anders
opgebouwd. De motor staat nu los van de
andere delen waardoor deze veel minder
trilling overbrengt. Hierdoor is de verwachting dat er minder onderhoudskosten aan de machine zullen zijn.
Als je zo’n enorm apparaat op je bedrijf
ziet staan, sta je er niet bij stil hoeveel
onderdeeltjes erin zitten. En als je dan
ziet dat het overgrote deel allemaal op de
fabriek wordt geproduceerd, vaak op de
honderdste millimeter nauwkeurig, dan
vind ik het toch wel weer bijzonder als
zo’n ding het gelijk doet als je de knop
omdraait.

Nieuwe WKK’s van Jenbacher

Gesloten kas

Komende weken is het dus nog even druk
met de afronding van de derde kas. Ondertussen zijn we weer druk bezig om te kijken wat de volgende stap gaat worden. Er
zijn al weer volop nieuwe uitdagingen
waarvan de meest concrete een samenwerking is met Jenbacher. Tijdens een
bezoek aan hun fabriek in Oostenrijk,
waar we het hele productie proces hebben
bekeken, zijn we het eens geworden over
een pilot-opstelling met de nieuwe 4
megawatt machine. Wij zullen de eerste
drie van deze machines gaan plaatsen.
Het prototype staat al geruime tijd te
draaien op de fabriek en tot nu toe gaat

Andere ontwikkelingen die ons bezig
houden zijn de Gesloten kas en LED verlichting. Beide zijn ontwikkelingen waarvan we overtuigd zijn dat ze doorgang
zullen gaan vinden. De grote vraag is
alleen wanneer en hoe. Maar dat er nog
veel staat te gebeuren in de sector, dat is
wel duidelijk.
Ik besteed dan ook heel veel tijd in het volgen
van deze, maar ook andere ontwikkelingen.
Op die manier proberen we overal van op
de hoogte te zijn, maar willen we ook bijdragen aan de ontwikkeling, en daarmee
de glastuinbouw in Nederland rendabel
houden.

Energie Combinatie Wieringermeer
Op 10 september hebben we met de telers
in het gebied, die allemaal zijn aangesloten
bij de Energie Combinatie Wieringermeer,
even stil gestaan bij de ingebruikname
van het 150 kV transformatorstation. We
hebben hiervoor een groot aantal vertegenwoordigers uitgenodigd uit de politiek en
de tuinbouwsector. Bij elkaar waren er
ruim 150 gasten.
Hoogtepunt van de opening was een videoboodschap van minister van der Hoeven.
Uit haar woorden bleek waardering voor
het ondernemerschap en de durf van de
ondernemers op Agriport A7. De minister
was zeer positief over de duurzame insteek
van het project en sprak van een sector-
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