ACTUEEL

‘Terugverdientijd belangrijk bij in
Na een paar moeilijke jaren is
de Mechanisatietentoonstelling helemaal terug, zo bleek
uit een bomvolle editie 2012.
Ondanks de onzekere economische tijden gaan de meeste
standhouders vol vertrouwen
het nieuwe jaar in. Dat wel in
het besef dat de bollenkweker
of broeier meer dan ooit let op
zijn centen. Een impressie.
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M

et ruim honderd deelnemers was de
62ste editie van de Lissese mechanisatietentoonstelling uitstekend
bezet en ook over het bezoekersaantal was er
geen klagen. Vernieuwingen als de aangepaste openingstijden, een officiële opening en de
verbreding richting de bloemensector werpen
hun vruchten af. Een opvallende nieuwkomer
in deze laatste categorie was de fa W.F. Leenen,
die fors uitpakte in een combinatiestand met
onder meer transportbedrijf Van Dooren en
ICT-specialist Lined BV. “We waren toe aan iets

Leen van der Heiden (Agriﬁrm): ‘Gezondere plant…’
anders, hier komt het volk dat wij zoeken”, verklaart Jaco Leenen hun aanwezigheid. De kern
van de beurs blijven natuurlijk de ‘hard core’
mechanisatiebedrijven. Wat verwachten zij van
2012? Welk product of onderdeel uit hun aanbod levert de bollenkweker of broeier direct
rendement op? Op de eerste vraag antwoordt
Erik Hogervorst, dat hij 2012 niet zo somber
inziet. Als er al wat moet worden ingeleverd zal
dat niet meer dan een paar procenten zijn. Hij
merkt dat klanten de vertrouwde kwaliteit van
de A-merken weer verkiezen boven de mindere kwaliteit van de prijsvechters. Het type investering waar klanten snel rendement uit kunnen
halen ligt wat hem betreft vooral in de sfeer van
de automatisering en de toepassing van GPStechnieken. Dat kan arbeid, product en energie

besparen. “Neem een rotorkopeg van 2,5 meter.
Met GPS kun je toe met precies vier banen per
tien meter, zonder GPS zit heb je vijf banen
nodig”. Soortgelijke voordelen zijn te halen
op het gebied van de kunstmest- en gewasbeschermingsmiddelendosering en de exacte
registratie van planthoeveelheden. Omdat alle
bekende werktuigbouwmerken tegenwoordig de internationale Isobus-standaard (terminal om werktuigen te bedienen, gegevens in te
voeren en informatie op te slaan) hanteren, is
de onderlinge gegevensuitwisseling tussen verschillende merken geen probleem meer.

BESPARING
Toine van Gestel van nieuwkomer Promatec
BV uit Bladel stelt vanuit een andere invalshoek

Wout Hogervorst v.o.f: ‘Automatisering levert voordeel op’

Sjaak Neuvel (SchoutenBercomex) verwacht een sober jaar
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nvesteringen in mechanisatie’

W

Toine van Gestel (Promatec): ‘Onze sorteerlijn bespaart arbeid’
Cor van Maanen(Geerlofs): ‘CO2-footprint wordt belangrijk’

eveneens dat de automatisering al snel wat kan
opleveren. Hun bloembollensorteerlijn, waarvan het eerste exemplaar draait bij de fa. Stoop
te Waarland, automatiseert werkzaamheden
als het kantelen van gaasbakken, het sorteren
en het tellen. “Dat levert een forse besparing op
arbeid op”. Arthur Steenbergen van Graafstra
Mechanisatie en Constructie verwacht persoonlijk voor Graafstra een heel positief jaar,
mits er voortdurend geïnnoveerd wordt: ‘stilstand is achteruitgang’. Voorbeelden van renderende Graafstra-machines zijn de leliestelentrekker (‘bespaart veel mensen in de schuur’),
en de zandzeef (‘brengt de grond weer terug
waar het hoort’). Een nog niet marktrijpe noviteit is een systeem die stenen uit het zwevende
materiaal in de spoelmachine haalt. “We hebben er in de lelies tot tevredenheid mee proefgedraaid, in de tulpen moet dat nog gebeuren”.
Sjaak Neuvel stelt dat SchoutenBercomex
BV een goed jaar achter de rug heeft, maar
dat 2012 waarschijnlijk soberder gaat uitvallen gezien de prijssetting van de bolbloemen.
Menige ondernemer zal even ‘op de plaats rust
houden’ dan wel belangrijke investeringen een
jaartje doorschuiven. In de bloemenwereld
brengt de tulpenbosmachine wel de nodige
dynamiek. Vooral de goedkopere variant van
de Bercomex Furora slaat goed aan, mede door
de goede verenkelingsprestaties.

varkensmest en is bovendien verrijkt met 34
mineralen. “Het levert een betere bewortelde ,
gezondere en groenere plant op”, aldus Van der
Heiden. “In combinatie met compost kan het
zelfs stalmest vervangen”. Cor van Maanen van
Geerlofs Koeltechniek BV stelt dat 2012 meer
dan ooit in het teken van de CO2 footprint zal
staan. Energetisch zuinige installaties die een
maximaal vermogen leveren, daar gaat het om.
Voor degene die in het kader van het uitfaseren
van het koelmedium R22 toe is aan vernieuwing van zijn installatie adviseert Van Maanen
niet alleen te denken aan vervanging, maar ook
aan verbeteringen op dit terrein.

Bedrijvenadviseur Dennis Koomen van Rabobank Westfriesland- Oost verwacht dat voor
zijn werkgebied, waar veel kwekerijen-broeierijen voorkomen, de bloemenprijzen gaan
bepalen hoe 2012 de boeken in zal gaan. Hij
spreekt met klem tegen dat de Rabobank in de
kredietverlening sterk op de rem trapt, hoogstens moeten investeringsplannen nog beter
dan voorheen onderbouwd zijn. “We letten er
vooral op of de ondernemer nagedacht heeft
over de afzet. De terugverdientijd is een belangrijk criterium, de tijd van ‘regel effe anderhalve
ton’ is voorbij. Maar we wijzen zeker niet meer
investeringsplannen af dan twee jaar terug”.

VERBETERING
Leen van der Heiden van Agrifirm wijst meteen
naar de natuurlijke organische meststof Orgaplus, als een product dat de bollenkweker heel
snel profijt biedt. Dit korrelproduct is samengesteld uit gecomposteerde runder-, kippen-, en

Arthur Steenbergen (Graafstra): ‘Stilstand is achteruitgang’
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