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ARBEIDSBESPARING

STEENWOLLIJN

Investering met hele korte terugverdientijd

Steenwollijn bespaart veel arbeid en

De potten worden machinaal van de pallet op de lijn gezet…

en daarna automatisch nat gemaakt…

na het uitwateren kan worden geplant…

Ongeveer tien jaar geleden introduceerde Flier systems uit Barendrecht een lijn die steenwolpotten automatisch neerzet,
nat maakt en weer opraapt. Slecht mondjesmaat hebben planten opkweekbedrijven dit hulpmiddel geïntroduceerd. Tot
zo’n 3 jaar geleden. Daarna zijn er in korte tijd diverse machines in diverse uitvoeringen geleverd. Twee jaar geleden
kocht Combiplant in ’s Gravenzande een dergelijke steenwollijn. Jaarlijks verwerkt dit bedrijf nu 4,5 miljoen planten met
deze lijn. Volgens directeur Martin Noordam zijn er weinig investeringen met zo’n korte terugverdientijd.

snel
interessant

T E K ST: TO N H E N D R I X

BEELD: FLIER-SYSTEMS

Martin Noordam, een van de directeuren van Combiplant: “ Wij
hebben deze lijn pas twee jaar geleden aangeschaft omdat ons
bedrijf voorheen uit veel kleine afdelingen bestond. Op een klein
bedrijf is een dergelijke lijn niet interessant. Twee jaar geleden
hebben wij ons bedrijf aangepast. Daardoor kregen wij de kans
om de opkweek van warme planten (tomaat, komkommer en
paprika) te centraliseren. Daardoor kwam deze lijn binnen onze
mogelijkheden. Jaarlijks verwerken we ongeveer 4,5 miljoen
planten met deze lijn. Bij dergelijke aantallen is zo’n lijn meer
dan rendabel.”

met de leveranciers. “Eventueel doen we het zelf op deze lijn. Bij
het boren van gaten komt echter zoveel steenwolstof vrij dat een
aparte afzuiging noodzakelijk is. Zodra er voldoende klanten
zijn die daarom vragen, gaan we er in samenwerking met de
steenwolleveranciers zeker aan werken.”

Automatisch planten

alles
automatisch

Ad Kranendonk, manager verkoop van Flier systems, legt uit hoe
het systeem werkt: “Nadat de pallets met steenwolblokken in de
lijn zijn gezet, hoeft niemand er meer met de hand aan te
komen. Vanaf dat moment verloopt alles, tot en met het planten
en stok steken, automatisch.”
Op de meeste bedrijven zetten de medewerkers nog met de hand
de planten in de steenwolpotten, omdat de gaten meestal niet in
het midden van de pot zitten. Daardoor is niet goed mogelijk automatisch te planten zonder het plantje te beschadigen. Bovendien
willen veel telers hun tomaten- en paprikaplantjes liggend of op
zijn kop in de potten hebben. “Die manier van werken hebben we
nog niet voldoende onder de knie om te automatiseren.”
Om het plantgat midden in de pot te krijgen is Flier in overleg
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gaten
boren

Volautomatische machine
De machine pakt, nadat een volle pallet in de lijn is geplaatst,
een laag potten van de pallet en zet ze op de lijn. Daarna wordt
het tussenvel tussen de lagen potten automatisch opzij gelegd
en pakt de machine de volgende laag potten op. Er staan 12 potten naast elkaar op de machine. Een ander aantal is mogelijk. In
dat geval moet ook de mechanisatie achter de lijn daarop zijn
aangepast, zoals de neerzetmachine.
Als de potten op de lijn staan, worden ze nat gemaakt. Dat kan
op verschillende manieren. Met en zonder mest. Met en zonder
recirculatie. Wel of niet doorspoelen enzovoort. Alle varianten
die de plantenkweker wil, kan hij zelf instellen.
Na het uitwateren, waarbij het teveel aan water weg loopt, worden de potten ingezaaid of plaatsen de medewerkers de jonge
planten in het plantgat.
Na het afstrooien, plaatst een volgend apparaat de stokken automatisch naast het plantgat. Aan het einde van de band worden de
potten opgevangen en verzameld tot het aantal dat een neerzetwagen kan verplaatsen. De lijn plaatst ze automatisch op de neer-

doorspoelen
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verbetert arbeidsomstandigheden

vaak worden de planten nog met de hand in de potten gezet…

capaciteit

met een neerzetmachine gaan de planten naar de teeltruimte…

zetwagen, waarmee de chauffeur ze naar de teeltruimte brengt.
Met een dergelijke lijn zijn ongeveer 18.000 potten (van 10 bij 10
cm) te verwerken. Bij gebruik van grotere potten neemt de capaciteit evenredig af en bij een bredere lijn neemt deze evenredig toe.

Economische haalbaarheid

arbeidsbesparing

overzichtelijker

Normaal worden de pallets met steenwolblokken met een vorkheftruck in de teelruimte neergezet. Daarna is alles handwerk.
De medewerker plaatst de potten met de hand op de vloeren.
Met een slang maakt hij de potten nat en handmatig plaatst hij
de plantjes of zaadjes in de potten. Ook het afstrooien met
Vermiculite gebeurt met de hand. Later in de teelt, meestal net
voor het wijder zetten, komen de stokjes bij de planten.
Noordam: “Als we alles met de hand doen, zoals in de oude situatie, dan realiseren we ongeveer 500 planten per mensuur. Nu
met de lijn halen we ongeveer 1.000 planten per man per uur. Bij
een jaarlijkse productie van 4,5 miljoen planten, levert de lijn
ons een arbeidsbesparing van ongeveer 4.500 uur op. Bij een uurloon van 18 euro is dat een kostenbesparing van 81.000 euro.”
De lijn bij Noordam kostte, zonder stoksteek- en plantautomaat,
ongeveer 220.000 euro. “Wij hebben de lijn dus in krap 3 jaar
terugverdiend. Er zijn weinig investeringen, die zo’n korte terugverdientijd hebben. Bijkomende voordelen zijn: betere werkomstandigheden, een grotere overzichtelijkheid, netter werken en
een hogere flexibiliteit. Al het werk aan de lijn gebeurt in een
goede houding, staand of zittend. “Omdat al het werk aan de lijn
plaats heeft is het voor ons veel overzichtelijker en netter. Al het
verpakkingsmateriaal van steenwolpotten en planten blijft bij
elkaar in de werkruimte. Anders slingert het door de gehele kas.”

In zondagse pak werken
Op de machine kan de plantenkweker precies het aantal benodigde planten instellen, waardoor hij nooit teveel of te weinig
planten heeft. Om te wisselen van potmaat hoeft hij bovendien

een capaciteit van circa 18.000 potten per uur.

geen aanpassingen aan de machine aan te brengen. “Kortom
door de lijn hebben we veel rust in het bedrijf gekregen en zijn
onze mensen erop vooruit gegaan. Ze kunnen hun werk bij wijze
van spreken met hun zondagse pak aan doen.”
Noordam: “Als we straks nieuw gaan bouwen, er ligt een plan voor
5 ha nieuwbouw, komt er een nieuwe lijn in die afdeling. Omdat
wij een aantal klanten hebben die (sterk) uitbreiden, neemt de
vraag en daardoor onze productie de komende jaren sterk toe.
Verder komt dat ook doordat steeds meer klanten grotere planten
vragen. Door de sterk gestegen gasprijs is het voordeliger om de
planten zo lang mogelijk bij de plantenkweker te laten staan en ze
pas op het laatste moment naar het bedrijf te halen.“

grotere
planten

Ook perspotten
De meeste plantenkwekers gebruiken de lijnen voor steenwolpotten, maar een enkel bedrijf gebruikt een dergelijke lijn voor
perspotten. Noordam doet dat niet omdat op zijn plantenkwekerij het aantal planten in perspotten daarvoor te klein is. In die
gevallen plaatst de pottenpersmachine de potten direct op de
lijn. Daarna brengen de medewerkers de planten of zaadjes in de
plantgaten aan, steken ze de stokken, verzamelen de potten aan
het einde en rijden ze de potten met een neerzetmachine naar
de teeltruimte.

pottenpersmachine

Met de steenwollijn van Flier kan een (planten)kweker planten volledig automatisch zaaien, planten en stokken steken. Alleen voor het in de lijn brengen
van de potten en de afvoer van de volle potten is nog een chauffeur nodig.
De machine geeft een zodanige arbeidsbesparing dat een dergelijke lijn op
veel bedrijven rendabel is. In ieder geval verbeteren hierdoor de arbeidsomstandigheden aanzienlijk.
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