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In alle sektoren waarin de Voedingsbond FNV leden organiseert vinden
aanzienlijke technologische ontwikkelingen plaats.

Ontwikkelingen die

belangrijke gevolgen hebben voor de betrokken werknemers.
Door haar

leden

wordt

de

Voedingsbond veelal

in eerste

instantie

benaderd om er voor te zorgen dat men geen negatieve gevolgen ondervindt in de vorm van gedwongen ontslagen,

achteruitgang in funktie en

rbeloning en.dergelijke. Alsronderdeel.van zijn belangenbehartigingstaak onderneemt de

Voedingsbond FNV op dit

terrein

dan

ook de

nodige

aktiviteiten.
Tegelijkertijd leeft bij de bestuurders en kaderleden het besef,

dat

men tekort zou schieten als men zich alleen tot deze - defensieve -

·

reaktie zou beperken. Het verlies aan werkgelegenheid en de geringe
mate waarin werknemers mestal bij het besluitvormingsproces binnen de
onderneming worden betrokken hebben bij veel

leden een onverschillige

houding teweeggebracht. Door een dergelijke opstelling kan het zijn
dat er kansen blijven liggen om de invoering van technologie op een
voor de werknemers positieve wijze te beïnvloeden.
Om technologische ontwikkelingen positief te beïnvloeden is het nodig
om een beleid ten aanzien van automatisering uit te stippelen. Aangezien de kennis hiervoor ontbreekt heeft de Voedingsbond besloten een
breed onderzoeksprojekt op te zetten.

Een onderzoek naar de technolo-

gische ontwikkelingen in alle sektoren waarin zij aktief is: de landen tuinbouw:

de vlees-,

tabak-,

zuivel-,

en suikerverwerkende

indus-

trie.

De Voedingsbond FNV wil met behulp van onderzoek inzicht krijgen in de
aard van de

technologische ontwikkelingen.

logische ontwikkelingen voor de

Wat betekenen deze techno-

werknemers en hoe kan de Voedingsbond

FNV daar invloed op uitoefenen. Dit onderzoek is noodzakelijk omdat
bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën nauwelijks aandacht besteed wordt aan de gevolgen hiervan voor

De

werknemers.

resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor scholing en

bewustwording van leden en kaderleden van de Voedingsbond FNV. Als
resultaat van tijdens de scholing gevoerde diskussie,

stippelt de

Voedingsbond FNV beleid uit. Dit beleid zal er op gericht zijn dat bij
i

de invoering van nieuwe technologieën in ondernemingen meer rekening
wordt gehouden met de belangen van werknemers.

De Voedingsbond FNV heeft de Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit Wageningen

(LUW) gevraagd om dit onderzoek in de

tuinbouw uit te voeren.

land- en

Er zijn twee onderzoekers aangesteld die

onderzoek hebben gedaan naar automatisering in de glastuinbouw, de

loonwerksektor,

bij het nederlands rundveesyndi-

de champignonteelt,

kaat en in de bloembollensektor.
Voor u

ligt het resultaat van het onderzoek in de bloembollensektor.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Anton Nigten,
lijk

medewerker

bij

de

vakgroep

Sociologie

die daartoe als tijde-

van de

westerse

gebieden

werd aangesteld.
Tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met de Voedingsbond FNV en
de

De

Wetenschapswinkel.

onderzoeker

is daarnaast

vanuit

de

vakgroep

Sociologie begeleid door Jaap Frouws.
Het

benodigde

geld voor het

onderzoek

is

beschikbaar

gesteld

door

de

Landbouwuniversiteit.

Dit rapport xerstrekt

informatie over de technologische ontwikkelingen

en de gevolgen voor werknemers en draagt tevens bouwstenen aan voor
een diskussie over deze problematiek, een diskussie die gericht is op
het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid,

arbeidsomstandigheden,

en de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de bloembollensektor.

Tenslotte

willen

we

iedereen hartelijk

bedanken,

totstandkoming van dit deel heeft bijgedragen.

die

aan

de

En speciaal Corry

Rothuizen die de correkties heeft verricht en Piet Holleman die
devoorkant
heeft vervaardigd.
Jaap Nieuwenhuize, Voedingsbond FNV
Jaap Frouws,

Vakgroep Sociologie LUW

Staf Depla, Wetenschapswinkel LUW

N.B.

In

het

Spilnummer van november

1987

volgt

een nabeschouwing

met betrekking tot de vijf sektoronderzoeken en de vakbondsstrategie.
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Automatisering in de bloembollensektor en de gevolgen voor werknemers

INLEIDING

Zowel de teelt van bloembollen als de teelt van bolbloemen behoren tot
de

Onder bolbloemen verstaat men alle bloemen die

bloembollensektor.

uit bollen geteeld worden. Vooral de laatste vijftien jaar is de teelt
van bolbloemen belangrijker geworden als gevolg van het broeien van de
bollen zodat deze vervroegd tot bloei komen.

Vaak gebeurt het broeien

op bloembollenbedrijven om zodoende het hele

jaar door werk te hebben.

De voorbereiding voor het broeien begint namelijk in het

Het

najaar.

broeien van bollen is met name op de kleine één- en tweemansbedrijfjes
begonnen,

die op deze manier extra werk en inkomen kregen in de stille

wintermaanden.
De managementautomatisering en de automatisering van de klimaatbeheersing

in deze sektor nog in de kinderschoenen.

staan

Rijnsburg

wordt

de

automatisering van de

steeds vaker toegepast.

dan

rond

name

echter

De automatisering van de werkzaamheden in

eigenlijke produktie zijn al verder gevorderd,
is

Met

klimaatbeheersing

de voltooiing van de mechanisatie,

de

omdat zij niets anders

die al

tientallen

jaren

geleden is begonnen.
De automatisering van de verwerking van de bloembollen,

door

de handel plaatvindt,

voorzover deze

behoort eigenlijk niet tot dit onderzoek.

Een deel van de verwerking vindt echter plaats op bedrijven die bloembollen telen.
ven

Verder zijn er in de bloembollensektor nogal wat bedrij-

die zowel telen als verhandelen.

Ook heeft de

Voedingsbond

FNV

nogal wat leden in de bloembollenhandel. Alvorens tot een beschrijving
van

de

automatisering

in de bloembollensektor over te gaan

zal

eerst een globaal beeld schetsen van de ontwikkelingen in de sektor.

·
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SCHETS VAN DE SEKTOR

HOOFDSTUK l

Aard en omvang van de teelten

In tegenstelling tot veel andere sektoren groeit de

gestaag.

nog

er

In 1984,

jaarlijks met zo'n drie procent toe

areaal

(PVS,

wat verschuivingen plaats tussen de

nogal

de

bloembollensektor

1985 en 1986 nam het met bloembollen beplante
1986;

23). Wel vinden

verschillende

tulpen was er in 1985 sprake van

een

soorten

sterke

groei

bollen.

Bij

(+10%).

De narcissen en hyacinten groeiden met ongeveer vijf procent.

Het areaal gladiolen en lelies daalde. Voor de lelies betekent dit
Over een wat

voorlopig het einde van een stormachtige groei.

periode bekeken vindt de groei vooral plaats bij de

lelies,

langere

de hyacin-

de tulpen en het bijgoed (zie de onderstaande tabel van het PVS,

ten,
1986).

uitbreiding van het

De

tulpenareaal wordt niet door

iedereen

·

even positief beoordeeld, vanwege de ermee gepaard gaande prijsdaling.
De

bloembollenteelt vindt plaats op 0,75% van het

tuurgrond in Nederland

(Taknota,

totale areaal

kul-

1986).

BEPLANTE OPPERVLAKTE BLOEMBOLLEN IN HA
ammevsxaxo
Tulp
GIa6iooI‘
Lelie
Narcls
ms
I-Iyacim
Crocus
Dahlia
Muscari
Allium
Scilla
Chionodoxa
Puschkinia

1969170
5.313,0
1.932,6
«227,4
1.423,2
752,5
830,5
432,0
314,8
38,1
11,8
31,4
6,3
0,7

1974/75
5,587,7
1.673,5
603,7
1,700,9
635,5
660,7
557,8
301,4
30,0
20,9
20,6
4,7
1,0

11:79160
6.066.5
1.901,9
1.116,6
1.523,2
951,6
826,9
398,1
402,9
36,9
61,6
25,9
5,0
2,2

isazuaa
6.0c0,0
1.633,7
1.655,6
1.518,0
969,7
656,5
451,2
419,5
48,2
51,7
28,7
8,4
3,8

1983/B4
5.976,7
1.727,6
1.783,2
1.542,0
1.101,5
909,2
470,3
398,1
58,6
50,1
29,7
9,8
4,5

isuxas isesxse
6,606,7 6.917,6··
1,656,1
·
1.642,0
1.605,2 1.561,9
1.086,3
962,8
998,2
957,6
468,1
440,7
376,0
62,9
63,9
51,1
47,5
35,6
30,1
10,2
10,6
4,2
3,9

Ov. biygoed-···-·92,1

TOTAALI

11.314,012.196,413.341,513.645,014.061,314.554,3 l·>T«.·>‘<·

1, excl. kralen.
2. 1/m 1984/85 excl. overig bijgoed

(PVS,

1986;

vanaf Muskari

pag. 38). Onder bijgoed worden alle bolgewassen verstaan
in de eerste kolom van de

tabel.

Schijfmatig weergegeven ziet de verdeling er als volgt uit:

2

•

BEPLANTE OPPEFIVLAKTE BLOEMBOLLENKWEKERIJ IN HA.
1985

·¢=;.-.l .· -.·;1u1.1=Cç _
’.~..J
I-‘Yj’_‘:jï.g._;5

O

(PVS,

1986; pag.

38)

De tulp is dus nog steeds het belangrijkste bolgewas.
Ten

opzichte van de overige siergewassen en de

boomkwekerijprodukten

is de totale produktiewaarde van de bloembollen fors verminderd, zoals
de volgende tabel laat zien:

PRO¤uk1‘IEvvAAn¤E vAN VERHANDELDE sIERcEwAsseN
(globale schatting)

WBBFVBTII

Bron:PVS

Totaal
mIn.gId.

Bloembollen
m`In.gId.

in%

Bloemkwekerijgewassen

Boomkwekerijprodukten

m|n.gId.

mIn.glci.

in%

in%

1955
1960
1965
1970
1975
1980

239
359
628
924
1.916
3.311

·. 129
186
240
284
324
551

54
52
38
31
17
17

88
132
300
530
1.394
2.433

37
37
48
57
73
73

22
41
88
110
198
327

9
11
14
12
10
10

1961
1982
1983
1984
1965·

3.671
3.934
4.255
4.762
5.162

576
598
654
736
774

16
15
15
15
15

2.733
2.949
3.196
3.576
3.696

74
75
75
75
76

362
387
403
470
490

10
10
10
10
9

in % = in procenten van het totaal.

3

PRODUKTIEWAARDE SIERGEWASSEN IN MLN. GLD.

1955

1985

iz
:1.-%
V

aloéb

.

ää
@1;:%

90),%

BLOEMKWEKERIL
GEWASSEN

-

BLOEMBOLLEN

¤ BLOEMKWEKERIJGEWASSEN

(PVS,
We

1986: pag.

moeten

124)

hierbij

echter wel bedenken dat de

laatste tijd snel in aantal zijn toegenomen.
tot de bloemkwekerijgewassen.

iris,

de

(Taknota,

tak-lelie
1986:

De tulp,

bolbloemen

juist

de

’

En de bolbloemen behoren

de narcis,

de

gladiool,

en de hyacint worden tot de bolbloemen

de

gerekend

3).

Tabel 10. Veilingaanvoer BOLBLOEMEN (x 1 miljoen stuks).

Anemoon
Gladiool grootbl.
Gladiool kleinbl.
Hyacint gesneden (stuks)

1981
12,6
86,8
32,4
5,4

W.v. in bos ä 5 ïïuks

1982
19,5
93,0
31,2
5,3

1983
24,2
104,2
28,9
5,5

-------

198/+
33,8
83,8
28,8
8,7

1985
30,0
89,9
32,0
8,8

4,4

Hyacint met bol
Hyacint met 2 of meer bollen
per pot
Iris
Lelie (tak)
Narcls (stuks)
Tulp

4,6

6,6

6,6

9,2

9,3

9,3

9,1

6,7

-----202,1
128,1
172,4
604,7

------196,2
134,9
169,7
625,5

------200,4
164,7
280,7
599,8

5,4
22/+,6
178,3
192,0
622,8

5,6
216,8
191,0
165,7
781,1

Totaal (stuks)

1.253,7

1.284,6

1.317,7

1.387,6 1.527,6

1) Tot en met 1983 zijn door enkele veilingen
hieronder ook de pothyacinten met
2 of meer bollen per pot opgenomen; van de andere
veilingen zijn de
aantallen van de laatste groep bij het PVS niet bekend. De
cijfers zijn dus
niet vergelijkbaar.
`

(tabel 10.

Kwin,

1986;

12)

·

Uit deze tabel kunnen we ook aflezen dat de tulp,

de

narcis

gaat.

De

bolbloemen.

de

iris,

de belangrijkste bolbloemen zijn als het om
tulp

vormt

"Vooral

43% en de lelie 27% van de
de

omzet van taklelies is

sinds 1970 een verzestienvoudiging

4

(Taknota,

de

totale

de

lelie en

aantallen
omzet

aan

explosief

gestegen:

1986; pag 4).

Het gebied

'Bloembollenstreek
om

de

broei

De Zuid'

is het belangrijkste gebied als het

van tulpen en narcissen.

broeibedrijven zitten in dit gebied

Meer dan de

(Kwin,

Holland is de broeierij onstuimig in opmars.
broeierijbedrijven
tuur,

1986;

begin

van

de

De

13).

Ook in

zet

zeventiger jaren sterk in opmars (Tabel

2.1

verkoop

steeg in 1985

met

"Bij de export van bloembollen neemt de droogverkoopaf-

iets sterker toe ten opzichte van de broeierijafzet.

de Nederlandse markt.

(..) Van de

is 70% bestemd voor de export en 30%

voor

De bollen die in Nederland blijven zijn overwe-

voor de broeierij bestemd.

selvallig

Taknota,

Momenteel wordt zelfs voor een overproduktie gevreesd.

totale bloembollenproduktie

gend

Noord

(Bloembollencul-

export van bloembollen (de verkoop van droge bollen én de

vijf procent.

gaat
alle

13) De produktie van bolbloemen is sinds het

van voor de buitenlandse broeierij bestemde bollen)

·

van

In 1986 waren hier al 344

(ruim 20% van het totale aantal)

nr 46 pag.

1986; pag 3).

1986;

helft

beeld zien.

Deze broeierij liet in 1985 een wis-

De broeierij van tulpen steeg met maar

liefst

25%.

De gladiolen- en lelie-aanvoer groeide rustiger met 7 à 8% (PVS,

19867

23/24).

De

spreiding over Nederland van de teelt van bloembollen en

is niet zo groot,

zoals de volgende tabel laat zien.

spreiding van de beteelde oppervlakte in 1985
hu

Groningen
Friesland

104

0,7

Drenthe

13

0,1

‘

Overijssel
Gelderland

Utrecht
Zuid-Holland

0,1

~

0,3

0,0

12;341D'

62,1

2.881

19,1

Zeeland

573

3,8

Noord·Brabant
Limburg

366

2,4

Flevoland
NEDERLAND

(Taknota,

18
41

-,4

Noord-Holland

·

%

0,2

27

1986; pag.

441

2,9

1.246

8,3

15.055

100,0

0: bron: Landbouwtelling mei

5

1985).

-kno1len

Noord- en Zuid-Hol1and en Flevoland zijn de belangrijkste produktiegebieden,
areaal

gevolgd door Zeeland,
in

circa

10%.

Limburg en Brabant.

de twee belangrijkste gebieden nog

Daarnaast

"Sinds 1980 is het
toegenomen

met

is de afname van het bloembollenareaal in

het

sterk

Zuid-Westelijk zeekleigebied met ruim 300 hektare opvallend.

(..)

De

groei in de Noord-Hollandse zand- en kleigebieden is bevorderd door de
sterke

centrumfunktie.

(..)

In de

verschillende gebieden zijn verder

geen grote verschuivingen opgetreden"

(Taknota,

1986; 8/9).

De afname van het aantal bedrijven

Sinds

1974 is het aantal bloembollenbedrijven teruggelopen

naar 4128 bedrijven in 1985; een afname van 40%.
sterker

dan

in

(Taknota 1986;
afname

zeer

de totale

pag.

9).

land- en tuinbouw waar deze

redenen voor de
gedaan

wat duidt op een verdere
(Taknota,

kan

voor hun rekening.

worden.

"De teelt van bloembollen vindt

is

Eén van de

voor

18% op open

(..)

55%

grond-

Gespeciali-

(..) Sinds 1975 is het aantal bedrijven met minder

vond plaats bij de grootte-klassen 10

hektare en meer

be-

totale bloembollenareaal

5 hektare kultuurgrond meer dan gehalveerd.
57%

·

specialisatie
10).

1986;

op gespecialiseerde bloembollenbedrijven,

seerde bloembollenbedrijven nemen 82% van het

en

lag"

schaalvergroting is dat daardoor veel meer werk machi-

teeltbedrijven en 15% op overige tuinbouwbedrijven.

dan

17%

tevens dat de

"De groei zit vooral bij de categorie

van bedrijven op de bloembo11entee1t"

naal

op

Uit de Taknotagegevens blijkt

drijven groter dan 5 hektare,

plaats

7100

sterk is geweest in de kategorie bedrijven met minder dan

hektare bloembollen.

twee

van

"Deze afname was veel

(Taknota,

1986;

pag.

12/13).

Een stijging van 26%
- 20

ook nog sprake van grote regionale verschillen.

groeit vooral in Noord-Holland en de

hektare,

en

20

Bij deze ontwikkelingen
De bedrijfsomvang

IJsse1meerpolders.

·

6

HOOFDSTUK 2

MECHANISATIE EN AUTOMATISERING

In dit hoofdstuk

zal ik

ingaan op de stand van zaken rond de

automatisering in de bloembollensektor,

en op de toekomstverwachtin-

gen. Ik volg daarbij de traditionele indeling in managementautomatisering, automatisering van de klimaatbeheersing en procesautomatisering.

De manage mentautomati ser ing

De automatisering van de bedrijfsregistratie in de bloembollensektor
staat nog in de kinderschoenen.

De Situ

(Stichting Informatieverwer-

king Tuinbouw) tracht in zogenaamde proefprojekten de ontwikkeling van
bruikbare programma's voor onder andere de bloembollensektor te bevor-

deren.

"Het doel van de Situ is om in eerste instantie te zorgen voor

uniforme uitgangspunten voor de bedrijfsregistratie in de tuinbouw.
Dit geldt zowel voor de handmatige als de geautomatiseerde bedrijfsregistratie" (Zwinkels, 1986/11 pag.l0). In de glastuinbouw wordt voor
de handmatige registratie de zogenaamde 'groene set' gebruikt. Hiermee
kan een teler zijn hele bedrijfsregistratie uitvoeren.
opbrengst,
gebruikt"

teeltomstandigheden,
(Zwinkels,

pag.

1986/ll

de handmatige registratie

"De onderdelen

gasverbruik en arbeid worden het meest
ll).

groene

Een dergelijke

set

voor

is voor de bloembollenteelt inmiddels ook

beschikbaar. Als er straks voor de bloembollensektor goede programma's
beschikbaar zijn hoopt men tal van gegevens van het bedrijf gemakkelijk op te kunnen slaan en tevens streeft men ernaar om koppelingen
tot stand te brengen naar andere komputers. "Via datakommunikatie gaan
de gegevens naar de komputer op een proefstation,
boekhoudkantoor,
De

waar

de

resultaten kunnen via

(Zwinkels, 1986/ll, pag.

analyse op verzoek
dezelfde
11).

weg

weer

Men hoopt dat

van de

respektievelijk
teler plaatsvindt.

teruggezonden

worden

(..)"

als dit alles gerealiseerd

is veel bollentelers zullen willen beschikken over een eigen bedrijfskomputer.

Bij de Situ is men,

optimistisch:
vijf,

althans in woord en geschrift,

"Uiteindelijk zullen de meeste tuinders,

misschien over tien jaar,

tamelijk

misschien over

beschikken over een bedrijfskomputer,

waarmee ze hun bedrijfsregistratie

zullen uitvoeren".

(Zwinkels,

1986/ll; pag. ll).

Zal de bedrijfskomputer nog gevolgen hebben voor de werknemers? Op de
bloembollenbedrijven

staan

ze

nog

7

niet,

maar

wel

op bloembollenhan-

delsbedrijven.
Een werknemer vertelt daarover:

uitleveren van lijsten,

"De

fakturering,

inkoop,

het bijhouden van de voorraad,

verkoop,

het reserveren

van partijen bloembollen voor bepaalde klanten en het maken van laad-

lijsten gebeurt met behulp van de bedrijfskomputer. De loonadministrais uitbesteed.

tie
er

wordt

minder

gebruik van de komputer is,

Een gevolg van het

veranderd als

alles

verzending klaar

voor

staat.

dat
Als

vroeger namelijk voor een bepaalde klant de bloembollen gereed stonden,

was men heel gauw geneigd om bollen te ruilen.

Dit gebeurde

in de

regel op last van de vertegenwoordiger, die bij de klant over de vloer
kwam.

Maar

ook het

palletiseren

zal

ongetwijfeld ertoe hebben bijge-

dragen dat er nu minder snel wordt veranderd. Verder is ons werk er

door de komputer in zoverre gemakkelijker op geworden,

dat er over de

hele linie nu wat gedisciplineerder gewerkt wordt. Met de bedrijfskomputer hebben we eigenlijk helemaal geen

moeite,

daar het

meeste

werk

·

toch met de hand blijft gebeuren. Alleen op kantoor zijn er door de
komst van de komputer mensen afgevloeid.

Daarnaast

ook mensen die extra opleiding gekregen hebben,

zijn er op kantoor

vaak echter alleen in

dat gebied waar ze mee te maken hebben. De bedrijfskomputer heeft geen
invloed op de planning of het

weggaat,

wanneer en wie. Andere

werktempo.

De

direktie

bepaalt

wat

faktoren in het bedrijf zijn daarbij

veel belangrijker, omdat hier een heleboel in zeer korte tijd dient te
geschieden.

Op ons bedrijf

zijn er

in de bedrijfskomputer

geen

privégegevens opgeslagen. Er gaan in de streek wel geruchten dat er

bedrijven zijn waar opslag van privégegevens plaatsvindt,

maar namen

worden niet gegevenï

Op andere bedrijven is de hoeveelheid werk op kantoor soms juist
toegenomen als gevolg van de automatisering,

omdat er door de komputer

meer en recentere gegevens beschikbaar komen,

worden.

die ook verwerkt moeten

De automatisering van de klimaatbeheersing

ln de glastuinbouw wordt op veel bedrijven gebruik gemaakt

·
van de

klimaatkomputer om de regeling van het klimaat te sturen en te kontroleren. Voor de bloembollenbedrijven staat de klimaatkomputer echter

nog in de kinderschoenen.

"Er bestaat namelijk een essentieel verschil

tussen het regelen van een paar kasafdelingen met veel instellingen en
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veel bollencellen met maar een paar instellingen. Zowel wat betreft de
apparatuur

als

programmatuur

de

moest

er

voor

het

bollenbedrijf

een

totaal nieuw koncept komputer ontwikkeld worden" (Paridon, 1986/16;
pag.

9). Begin 1984 werd de eerste klimaatkomputer voor het drogen en
in 1986 gevolgd door

bewaren van bloembollen geplaatst,

stuks.

nog vijf

Gezien de ervaring die hiermee inmiddels is opgedaan verwacht

men voor dit

vooral op nieuw te

jaar een verdubbeling van de verkoop,

bouwen bedrijven.
Bij de klimaatregeling van de bollencellen zijn de volgende punten van
belang: het drogen van de bollen na het rooien en spoelen; het op de
•
juiste

temperatuur

brengen en houden;

ventileren

(ethyleen afzuigen),

en de luchtvochtigheid op het juiste peil houden. Op de meeste bedrijmen dit

ven doet

met behulp van de

'bol1enkomputer' biedt echter,
lijkheden.

Hij werkt beter,

zogenaamde analoge apparatuur.

men hogere eisen

als

stelt,

meer

De

moge-

sneller en goedkoper als er meer geregeld

moet worden. De droogtijd wordt verkort,

en de kwaliteit van het

drogen is beter omdat gemakkelijker met de relatieve en absolute
luchtvochtigheid rekening kan

worden gehouden.

Verder

kan er

energie

bespaard worden met behulp van de komputer. Zo rekent hij uit wat het
gunstigste moment is om te luchten,
worden.

en de piekbelasting kan vermeden

Als de bollen met bijvoorbeeld blauwzuurgas gegast worden kan

de komputer er voor zorgen dat de luchtklep gesloten blijft.

Het moet

dus ook betrekkelijk eenvoudig zijn om de veiligheid in verband met
Werknemers mogen dan bijvoorbeeld de

het werken met gas te vergroten.

gegaste ruimtes pas betreden als er voldoende geventileerd is. Sensoren die op de klimaatkomputer zijn aangesloten

kunnen dit

in de

nabije toekomst gaan meten.

•

Y

Ook een broeierijafdeling `kan op de klimaatkomputer worden aangeslo-

ten.

In de huidige apparatuur zitten ook tal van uitbreidingsmogelijkheden.
Het bedrijfsregistratiesysteem voor

registratie van het

gas en elektra kan er aan gekoppeld worden.
mer bediend worden,

verbruik van

Hij kan vanuit de huiska-

en tenslotte kan hij gekoppeld worden aan externe

informatiesystemen (Viditel en dergelijke).

Wat

merken de

werknemers

van de

komputerisering

van

de

klimaatrege-

ling? Een werknemer vertelt hierover:

"Er is bij ons op het bedrijf een klimaatkomputer aanwezig welke
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ingesteld wordt door de werkgever. Deze komputer kan nog niet alles
daar

de

luiken van de bewaarcellen alleen

de hand geopend of

met

De komputer wordt bijgesteld door het bedrijf

gesloten kunnen worden.

dat hem heeft geinstalleerd Bij alarm wordt de oorzaak opgeheven door
de werkgever, en alleen als zij niet aanwezig zijn, gaat een personeelslid kijken. Deze laatste is daarvoor aangewezen en kan dan ook

het scherm bedienen.

's Nachts is de komputer aangesloten op de tele-

fooncentrale die indien nodig een alarm geeft naar de man die verantwoordelijk is. Een opleiding is er niet gevolgd, hooguit de instruktie
Een hogere

schermbediening en het aanbrengen van kleine veranderingen.

beloning wordt hier niet voor gegeven.
Vroeger gebeurde de bediening met de hand:

de

man ging dan de klimaat-

cellen stuk voor stuk af voor de kontrole van de temperatuur; om te
kijken of de

luiken goed stonden,

het

licht uit

was,

en de

ventilatoC tot -2°

ren in bedrijf waren. Daar er temperaturen heersen van +400

C was het niet zo'n leuk karweitje.
De regeling van het klimaat gaat nu ook een stuk sneller. was hij er
voorheen een heel uur mee bezig, nu kost het nog maar een paar minuten.

En de komputer geeft ook een overzicht van de

nachts geheerst hebben.

scheelt

Het

de

werkgever

temperaturen die 's
drie

maal

daags een

uur tijd.
Ik kan niet zeggen dat de kwaliteit van het werk verbeterd is,
werking van de komputer

alleen het

werk

van de

'kontroleur'

daar de

veranderd

heeft".
De

werk er dus goedkoper,

klimaatkomputer heeft het

gemakkelijker en

aangenamer op gemaakt. Aangezien het meestal de baas

is die dit soort

zaken regelt, heeft de introduktie van de klimaatkomputer per saldo

waarschijnlijk weinig effekt op de hoeveelheid werk in het bedrijf. Je
kunt

ook

niet

zeggen

dat

de

werknemer

die bij

'de

reserve'

er door de klimaatkomputer echt op is vooruitgegaan kwa
staatopgesteld

niveau.
En in de praktijk blijkt dat er vaak nog dagelijkse kontrole in de
cellen nodig is.

De plafondventilatoren kunnen uitvallen,

en er

moet

nagegaan worden of er geen gassen vrijkomen die nog niet met sensoren
geregistreerd kunnen worden.

Ook de produktbeoordeling blijft noodza-

kelijk.
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·

procesautomatisering

Bij de beschrijving van de ontwikkelingen rond de mechanisatie en
automatisering in de eigenlijke produktie volgen we zoveel mogelijk de
fasen van het teeltproces. Alleen het planten en rooien is samengevoegd,

omdat beide zeer veel met elkaar van doen hebben.

De volgorde waarin de werkzaamheden plaatsvinden heb ik hieronder
schematisch weergegeven:
- land klaarmaken;
- plantgoed uitzoeken en ontsmetten;
- planten,

en eventueel met stro bedekken;

- onkruid en ziekte bestrijden;
- ziekzoeken/selekteren;
- koppen;

·

- rooien;
- transport

naar de schuur;

- spoelen (klei) of zeven

(zand);

- de bollen scheiden in leverbaar

(

10 mm) en plantgoed

(

10 mm),

- voorpellen met de pelmachine;
- met de hand

(na)pe1len op de

leesband;

- sorteren op maat met de sorteermachine

(3 à 4 maten);

- tellen met de telmachine,

- de bollen in het fust doen (verpakkingsmachines vind je alleen bij
de exporteurs en de handelaren),
- vervolgens gaan de bollen de cellen in waar ze in verband met het

bloeitijdstip een warmtebehandeling krijgen).
Sommige bollenboeren leveren direkt na het sorteren op maat aan de

handel. Meestal worden de` bollen bij het poten in het najaar al verV

kocht tegen vaste prijzen.

De handelingen die de meeste tijd vergen zijn de handelingen die
moeilijk te mechaniseren of te automatiseren zijn of die na mechanisatie nog betrekkelijk veel tijd vergen. Bij de mechanisatie van het
planten en het rooien zijn de meeste vorderingen gemaakt. De verdeling
van de gewerkte uren voor een hektare tulpen is weergegeven in de
tabel

'Arbeidsbehoefte

(uren) per ha TULPEN'

(zie

bijlage

1.).

Die

werkzaamheden waar nog maar één man aan te pas komt en die niet specifiek voor de bollenteelt verder geautomatiseerd worden,

ll

zoals het land

klaarmaken,

kunstmest strooien,

onkruidbestrijding en ziektebestrij-

ding zullen hier niet meer besproken worden. Ontwikkelingen die bij

deze werkzaamheden plaatsvinden staan beschreven in rapport nr 20 van
deze

reeks:

"Automatisering

in

loonwerksektor

de

en de

gevolgen voor

werknemers".

De verdere mechanisatie en automatisering van de verschillende werkzaamheden in de teeltcyclus:

Plantgoed uitzoeken
ln de bollenteelt zijn er nog geen bedrijven die uitsluitend
plantgoedtelen.

Dit gebeurt nog steeds op de produktiebedrijven zelf. Bij
tulpen

is de

teelt van plantgoed en leverbaar niet te scheiden.

tie vindt daar op twee manieren plaats,
zieke planten op te

sporen en te

Selek-

namelijk op het veld door de

verwijderen,

en in de schuur door de

geschikte maat uit te zoeken voor het planten (de kleinere bollen).
de toekomst kan hier op twee manieren verandering

in komen,

te

In

weten

door de meristeemvermeerdering waarmee men snel nieuwe soorten en
variëteiten virusvrij kan vermeerderen, en verder door de produktie
van bollen voor de verkoop (leverbaar) en voor het pootgoed van elkaar

te scheiden zoals nu bij de aardappels gebeurt. Voor dit laatste zijn
in de praktijk nog geen aanwijzingen.
Het plantgoed wordt

in de

schuur

mechanisch op maat gesorteerd.

Daar-

naast worden bollen met fusarium er met de hand uitgezocht op leesban-

den.

Of door middel van de zinker/drijvermethode bij tulpen.

Het ontsmetten van plantgoed
Het streven is om bij het

ontsmetten van de bollen het kontakt

van de

mensen met het vergif zoveel mogelijk te minimaliseren. Hiervoor
wordtspeciale
apparatuur ontwikkeld. Dit speelt met name bij het gebruik
van captafol. In de praktijk komt het echter nog steeds voor dat de
mensen met allerlei vergif in kontakt komen en het fust wit ziet van
het vergif,

dat opdroogt en gaat

stuiven.

Het planten en rooien van de bollen

ln bloembollencultuur

(1986,

34;

pag 12/13) heeft Meeldijk een over-

zicht gegeven van de belangrijkste pootmachines. Afhankelijk van de
wijze waarop geteeld wordt - op ruggen of op vlakveld; in bedden of op
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rijen - verschilt het aantal pootbuizen wat aan de machine wordt
gehangen. Verder worden er verschillende aandrijf- en

doseersystemen

toegepast om de bollen op hun plaats te krijgen.
Verder zijn er nog een paar speciale pootmachines.

Bijvoorbeeld voor

het poten van lelies. Omdat de lelies sterk aan elkaar vastklitten

moeten ze met de hand uit elkaar gehaald worden en op hun plek gelegd
worden.

Alleen bij

deze

pootmachine en bij het

richten van hyacinte-

bollen zijn er buiten de chauffeur en degene die in de gaten houdt of
de machine goed poot nog extra mensen nodig voor het eigenlijke poten.
"Bij het bollenplanten

staat er

meestal één

man

achterop voor

de

controle, terwijl die eigenlijk overbodig is, en het vaak koud werk
is. Maar tijdens het planten is er toch geen ander werk.JL
En er is nog de zogenaamde overschietmachine: de grond wordt uit een
bed gegraven en overgeschoten boven het

tijdens de

vorige gang volge-

pote bed. Achter het scheprad waarmee de grond wordt verwijderd worden
onmiddellijk de bollen als het ware uitgestrooid over het bed. "Als ze
er

de

mensen voor hebben kruipen die achter de pootmachine aan om de

bollen rechtovereind te zetten [alleen bij de dikkere maten van de
hyacinten, schr].Dat voorkomt het zogenaamde onderdoorgroeien.Het
geeft een iets betere groei.
als

exportkwaliteit

De bollen kun

verkopen.

je

daardoor op het

Een exporteur

weet,

als

ze

veld al
precies

rechtovereind staan, hoe hard ze gegroeid zijn. Dan krijg je een egale
maat,

en kan hij ze wat eerder laten rooien. De hyacinten kan hij dan

beter behandelen,

zodat ze met de kerst een bloem geven". Het richten

van de bollen is ook belangrijk om met de pelmachine goede resultaten
te krijgen,

en ook voor het planten in de bolbloemensektor.

Het ontwikkelen van apparatuur

op de

pootmachine om de

bollen recht-

overeind in de grond te krijgen is bij het Imag mislukt. Het doel is
der

nu om de hyacintebollen op

overeind te zetten,

machine

zelf

al

met de hand recht-

zodat de mensen niet meer op hun hurken achter de

machine aan hoeven, of wat ook wel gedaan wordt, liggend op een karretje achter de pootmachine. Dit laatste resulteerde in een slechte
·

werkhouding en in een door de pootmachine bepaald werktempo.

Voor

de

zesrijige

pootmachine

is

inmiddels

een

aanvoersysteem

ontwikkeld waarbij de bollen in palletkisten over de trekker heen naar

de plantmachine gaan.
poten.

Zodoende sparen ze nog een man uit bij het

Om de bollen netjes te doseren is één man nu voldoende.
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De

grasplantmachine

bollenpoten.

Deze

is de

nieuwste ontwikkeling op het gebied van het

machine plant

de bollen onder

een

laag gras.

eerste machine heeft dertig hektare gedraaid en werkt goed.

De

Inmiddels

zijn er twee van verkocht. Deze machine kan op de zandgronden gebruikt
worden.

En men probeert hem nu ook geschikt te

maken voor de

iets

zwaardere gronden. Alle bollensoorten kunnen er mee geplant worden
behalve de

lelies. De grasplantmachine

is een verdere vervolmaking van

de zesrijige pootmachine. Het planten onder gras biedt volgens de
volgende voordelen:

producent de

de bollen hebben,

omdat ze niet meer

op rijen staan meer ruimte. Het hele bed staat vol.

(Overigens wordt

in onderzoek wat door het konsulentschap is verricht betwijfeld of
ditwerkelijk
een voordeel oplevert: precisiepoten haalt volgens hen niets
uit). Verder worden de bollen door het gras gelijk bedekt. Het gras
beschermt

de

grond

tegen verslemping,

en tegen de

vroege

nachtvorst.

En het gras zorgt er na het poten voor dat de bodemtemperatuur laag

blijft.

Volgens de vertegenwoordiger van deze machine zou daarmee op

schimmelbestrijdingsmiddelen bespaard worden. Immers, zo luidt de
redenering,

de schimmels hebben minder kans om zich bij

raturen te ontwikkelen.

lagere tempe-

Vóór het poten worden de bollen ontsmet,

maar

in de grond vindt geen ontsmetting meer plaats zoals bij de andere
pootmachines.
Volgens een werknemer kan dat echter ook een nadeel zijn:

"Grondont-

smetting tegen vrijlevende bodemaaltjes en schimmels wordt nu erg
moeilijk, en kan alleen met verhoogde doseringen slagen in verband met
de halfwaardetijd gedurende de zomermaanden".
En er moet er nu twee keer een onkruidbestrijding worden toegepast. De
eerste keer om de groei van onkruid tussen het opkomende gras tegen te

gaan, en de tweede keer om het gras zelf dood te spuiten en onkruidgaankomen.
te voorkomen als de bollen in het voorjaar boven de grond
kieming

De grasplantmachine kan door één man of vrouw bediend worden. De
chauffeur loopt geregeld naast de machine om te kijken of alles goed
gaat. Ook in de cabine kan hij met behulp van een monitor precies zien
of het poten goed gebeurt en of er nog voldoende bollen in de voorraadbak
len.

Er

zitten.

Als

de bollen opraken kan hij

zitten voelers op de pootmachine die de

ze hydraulisch bijvuldiepte korrigeren,

en

de trekker blijft vanzelf in het spoor lopen. Vaak loopt er wel nog
iemand bij die noteert hoeveel bedden van een bepaalde soort op welke
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plaats geplant zijn,
bollen staan.

Daar

zodat de bollenboer precies weet waar welke

is nog geen registratie-apparatuur

voor

ontwikkeld.

De plantkapaciteit van deze grasplantmachine is op zich even groot of
iets groter dan die van zijn voorganger, de zesrijige plantmachine.
Maar door de bunker en de voorlader werkt hij uiteindelijk sneller.
Verder hoeft er geen stro meer over de bedden te worden uitgeschud.

Met de oude strodekmachine waren er twee man nodig om een hektare per
dag te bedekken; met de modernste strodekker doet men twee hektare per
dag met één man. Strodekken gebeurt voornamelijk op de zandgronden
tegen het stuiven, en bij hyacintenbollen om ze te beschermen tegen

nachtvorst.

Daar komt nog bij dat met de grasplantmachine een betere spreiding van
het werk mogelijk is,

·

omdat het land al in augustus wordt klaargemaakt

en ingezaaid. De grond heeft door de grasmat tijdens het planten een
betere struktuur.

Daardoor kan er bij nattigheid tijdens het planten

langer doorgewerkt worden.

En bij het planten hoef

te stoppen als het 's nachts gevroren heeft,

je geen halve dag

omdat de grond onder het

gras zacht blijft.
De plantperiode duurt zes tot acht weken. Per dag kan er met deze
machine twee hektare geplant worden.

In de buurt van Hillegom en Lisse

is de gemiddelde bedrijfsomvang zo'n acht hektare. Dus met vijf dagen
is men klaar

met poten.

land klaarmaken bij.

Daar komt nog

het plantgoed uitzoeken en het

En bij zware regen kun je met deze machine niet

gemakkelijk het land op.

Als je een goeie trekkerchauffeur bent leer

je het poten in een week tijd goed. Na een dag kun je het eigenlijk
al.
De arbeidsbesparing biedt de bollentelers onmiskenbaar voordelen omdat
•

ze zodoende in deze periode meer tijd overhouden om in de kassen de
bolbloemen te planten of om het plantgoed beter uit te zoeken. In de
Bollenstreek wordt het poten de laatste tijd meestal niet door werknemers gedaan maar door vader en zoons."Er zijn er niet zoveel meer die

daar nog personeel voor hebben. Dat was vroeger natuurlijk wel anders
bij het poten en rooien".

Hoeveel

werkgelegenheid er

in de nabije

toekomst in de hele bollensektor verdwijnt als gevolg van het gebruik
van de grasplantmachine is daarom niet precies te zeggern Als we in
ogenschouw nemen dat de bollenbedrijven gemiddeld steeds groter worden,

kunnen we konkluderen dat de grasplantmachine loonarbeid zal

verdringen op de grote bollenbedrijven,
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ervan uit gaande dat op derge-

lijke bedrijven de gezinsarbeid niet toereikend is om het planten met
de oudere typen plantmachines rond te krijgen.
De

grasplantmachine

naar het

is,

zandgronden mee te poten,

zich nu laat aanzien geschikt om op

mits de problemen met aaltjes of pythiumaan-

tasting niet de pan uitrijzen. En de bollen kunnen er niet mee gericht
worden.
Het planten

is

van bolbloemen

nog veelal handwerk.

wel

worden de

waarin de bollen geplant worden op een aantal bedrijven al

kisten,

mechanisch

met grond gevuld vanuit voorraadbunkers,

of

met een aange-

paste overschietmachine als men op kisten in de kuil plant. "En ook

hier is het wachten op een machine die de bollen kan richten".

Het strodekken is inmiddels ook al gemechaniseerd. Op het dak, bovenop
de trekker kan maximaal 2000 kg stro liggen. Met de hand wordt dat
vanaf

de

trekker

in een

schudmachine

het dak van de

trekker.

teit van 70 ton per dag.

"De

die het

gegooid,

tevens doseert

plus één of twee man op

op het veld. Je hebt dus een chauffeur nodig,

strodekker heeft al een kapaci-

modernste

Dat is drie keer zoveel als totnutoe. Dus het

mechaniseren van het ingooien heeft nu zin.

Maar de grasplantmachine

maakt die ontwikkeling weer overbodig. Daarmee ben ik mijn eigen
konkurrent",
Vroeger
lijk,

aldus de producent van beide

op de

eerste

generatie

machines.

strodekmachines

was het

werk

gevaar-

omdat de mensen van het vier meter hoge dak konden vallen. En

het werk was onprettig door het stuiven.

met
Het rooien van de bollen: tot de zestiger jaren werden de bollen
de hand gerooid. Dat wil zeggen, het eigenlijke rooien gebeurde met
een ploeg die

de

bollen uitploegde,

en vervolgens

werden deze bollen

bollendie
met de hand in kisten geraapt. Bij een ander systeem werden de

opgeploegd werden via een hor of kleine trilzeef van de grond

de eerste rooimachines op het
worden

opgevoerd"

rooimachines
ker

bepaalde

jaren zestig verschenen

"In de

gescheiden en in klein fust opgevangen.

land waardoor de

(Bloembollenkultuur,

1986;

rooisnelheid flink kon

21 pag.

10).

Deze eerste

waren mechanisch aangedreven. Het toerental van de
zodoende

ook het

verholpen door een verstelbare

werktoerental

van de

machine.

mechanische regeling en nog weer

door een hydraulische aandrijving van de

rooimachine.

trek-

Dit werd
later

"Door de toepas-

sing van de hydrauliek en de daaraan verbonden voordelen kan er dus
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eigenlijk altijd op maximale kapaciteit gedraaid worden. Dat houdt in
dat er altijd optimaal

gewerkt kan worden wat de

machine betreft

en

dat kan twintig procent kapaciteitsverhoging opleveren" (Bloembollenkultuur, l986;2l, pag. ll). Op deze onafhankelijk bestuurde machines
kunnen de afzonderlijke funkties los van elkaar geregeld worden, zoals
de snelheid van de mat,

de rollenzeef en de achterzeef.

lijkheden van elektronische diepteregeling

Over de moge-

merkt Segers, Direkteur

van Agrotechniek Holland op: "De mogelijkheden zijn wel aanwezig en
het

zou de

werkzaamheden nog verder perfektioneren,

maar ik denk dat

de prijs deze ontwikkelingen nog wel even zal afhouden" (Bloembollen-

kultuur, 1986; 21; pag. ll).
De eerste rooimachines werden ingezet om de bollen op zandgronden te
rooien. Pas zo'n tien jaar later werden de eerste bollen op de klei-

gronden machinaal gerooid. Hiervoor werden omgebouwde aardappelrooiers

·

gebruikt.

De problemen bij het rooien op zand of klei

sterk van elkaar.

verschillen

Op de zandgronden worden de bollen meest in bedden

en op de zavel en kleigronden meest op ruggen geteeld. Bij zand is het
probleem dat de grond te snel uit de machine verdwijnt, waardoor de
kans op beschadiging erg groot

is

(Bloembollenkultuur

1986;

pag

22/23). Terwijl het probleem bij het rooien op kleigrond is dat men de

grond niet goed kan scheiden van de bollen. Bij het kleirooien is
daarom de aandacht vooral gericht op het voorkomen van verdichting van
de grond in verband met kluitvorming, en op het verwijderen van de
grond op de rooimachine.

Door technische verbeteringen kan er nu ook

machinaal gerooid worden op gronden tot 25% afslibbaar. Bij het rooien

men.

op zandgrond is alle aandacht gericht op het zo lang mogelijk op de

`

machine houden van de grond om beschadiging van de bollen te voorko-

•

Als de bollen op zware gronden geteeld worden (meer dan 25% afslibbaar) worden de bollen uitgeploegd en opgeraapt danwel gerooid met een
zogenaamde afraapmachine. Op deze machine worden de bollen met de hand
uitgeraapt en in kisten gedaan. Het voordeel is dat de mensen niet op
de grond hoeven te kruipen.
Daarnaast zijn er nog diverse accessoires en speciale rooimachines
voor lelies,

hyacinten en dah1ia's (Meeldijk,

1986;

21,

pag.

16/17).

De rooimachines voor dah1ia's worden nog niet zoveel gebruikt. Ten
opzichte van scholieren zijn ze te duur. Bovendien hebben de bollen er
onder te lijden.
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Het aantal mensen wat bij het rooien is betrokken hangt af van het
rooisysteeun de grondsoort, en van de wijze waarop de bollen worden

Bij veel onkruidgroei zijn ook nogal wat extra mensen

afgevoerd.
nodig,

anders komt er te veel

grond mee

naar

de

schuur. Het

arbeidsintensief is het rooien van bollen met de ploeg.

meest

En het minst

arbeidsintensief is het rooien van de bollen op zelflossers, waarna de
grond met speciale spoelmachines wordt uitgespoeld.

Bij het machinaal rooien is de verwerkingskapaciteit het knelpunt. Als
er zo'n drie uur gerooid is,

heeft men de hele verdere dag nodig om de

bollen te verwerken. Daarom besteedt men het rooien het

liefst uit aan

de
kunnenworden,
loonwerker. Tenzij de bollen met een aardappelrooier gerooid
want deze
(aardappels,

uien,

machine kan voor
winterwortels)

meerdere gewassen gebruikt worden

en dan kan een boer hem voordeliger

aanschaffen.

De toekomstige ontwikkelingen bij het planten en het rooien

"Het doel is om de bollen [van een aantal soorten] geteld en rechtovereind in het veld te zetten.
vast

aangedrukt

worden.

Dat

En de ondergrond moet daarbij minder

laatste

is ontzettend belangrijk

omdat de

bolgewassen graag naar veertig centimeter diepte wortelen. En dat
weigeren ze te doen

in harde

grond [of

in gronden waarin storende

lagen voorkomen]. Als ze diep wortelen hebben ze tevens minder last
van droogte".

met

moge-

is ook geëxperimenteerd om met behulp van lasers te planten,

zodat

De bovengrond mag niet

te

los

zijn in verband

lijke vorstschade.
Er

de bollen precies op dezelfde diepte komen te staan. Het voordeel
daarvan
Door

is dat

met

de

er

bij het

rooimachine

rooien heel

steeds

nauwkeurig gewerkt kan worden.

op dezelfde diepte

men dan namelijk dat er veel minder

te

werken,

bereikt

grond meegenomen wordt. De boven-

laag wordt dan tot drie centimeter boven de bollen weggeschoven en de
rooibledden gaan vlak onder de bollen door.

In de praktijk waren deze

experimenten mislukt omdat er toch telkens kleine variaties in de
pootdiepte waren ontstaan, waardoor de voordelen wegvie1en.Bij het
consulentschap was men desondanks optimistischer over de mogelijkheden
om met precisie

te

rooien.

De bollen moeten dan met behulp van lasers

steeds zoveel mogelijk op dezelfde diepte geplant worden.
moeten ze

Vervolgens

weer gerooid worden met behulp van een laser op de

18

rooima-

·

chine,

of met behulp van een bollendetektor die precies aangeeft hoe

diep de bollen zitten,

zodat de machine ze als het ware opzoekt.

Dergelijke regeltechniek wordt in de nabije toekomst steeds belangrijker,

omdat

men nu ook

op de

zwaardere

gronden "wegens

gebrek aan

mensen (seizoenswerkers)" steeds meer mechanisch gaat rooien. De keerzijde is dat er bij het rooien steeds meer grond meegaat naar de
plaats waar de

grond eruit gespoeld wordt.

tachtig procent van wat er

kan echter met aaltjes,

Op sommige

zavelgronden is

meegetransporteerd wordt grond.

Deze grond

knolcyperus en dergelijke besmet zijn. Omdat

de grond eerst een lange tijd moet bezinken, en vaak van grote afstanden is aangevoerd (in de bollensektor wordt veel land gehuurd) is het
terugbrengen naar hetzelfde perceel onmogelijk. Alle grond komt bij de
spoelinstallatie bij elkaar. Omdat dit een steeds omvangrijker probleem wordt,

richt het onderzoek zich steeds meer op de vraag hoe de

· grond op het land gehoude-n kan worden. In het verleden is geprobeerd
om de bollen tussen netten te poten. Dit gaf bij het rooien nog maar

vijf procent grond,

maar technisch gaf het erg veel problemen.

Er wordt nu ook gewerkt aan zogenaamde kluitenscheiders. Dit zijn
rollen die tegen elkaar indraaien en die zo de kluiten fijnmalen. De
bollen worden niet vermalen omdat ze lichter zijn en daardoor omhooggedrukt worden.
Weer een andere methode die momenteel in ontwikkeling is, is dat de
bollen op een stroomdraad geplant worden. Bij het rooien wordt dan de
draad onder stroom gezet en alleen de regels waarop de bollen staan

worden dan gerooid, omdat de machine op die impulsjes reageert. Bij
deze methode heb je vijftig procent minder grond.
Nu staan er vaak drie of vier mensen op de rooimachine die kluiten
rapen,

vooral op de

zwaardere

gronden.

Vaak zijn het de

seizoenswer-

kers die dit werk doen. zij moeten ook de lege palletkisten op hun
plaats zetten,

als de vorige vol

is.

Het transport en het besturen van

de trekker voor de rooimachine wordt door ervaren mensen gedaan.
· Op veel kleine bedrijven en in regio's waar de bollen op zeer zware
grond geteeld worden, wordt nog veel met de hand gerooid. Dat wil
zeggen:

de bollen worden met een speciale ploeg uitgeploegd en de

bollen worden met de hand in kleine kisten geraapt.

Bij deze methode

heb je weinig grond in de kisten, en veel mensen aan het werk op het
land.
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Het ziekzoeken

De bollen die op het veld staan worden nagelopen om te kijken of er
zieke bollen tussen zitten. Dit is het zogenaamde ziekzoeken. Dit werk
is nog niet gemechaniseerd. Wel zijn er zogenaamde selektorpistolen
waarmee de bollen met een verdelgingsmiddel worden aangestipt. Dit
werkt niet vlugger maar wel radikaler. En soms wordt er gebruik gemaakt van een wagentje waarin het werk zittend gedaan kan worden,
beschermd tegen weer en wind.

Bij tulpen gaat 7.5% van alle arbeid in het ziekzoeken zitten (exklusief het pellen).
Momenteel wordt er op het Imag gewerkt aan de ontwikkeling van detektieapparatuur om de zieke bollen op te sporen (zogenaamde visiontechnieken).
·
Koppen

Vanwege

een goede

gekopt.

Dit gebeurt met de hand,

ontwikkeling van de bol worden deze

speciale kopmachine,

of

mechanisch

in het voorjaar

met behulp van een

werkend volgens het messenkooiprincipe. En er

zijn ook machientjes waar je achter moet lopen. Dit is dus het werk
van één man, en dat zal wel zo blijven. De kleinere maten hyacinten
worden niet gekopt maar met een chemisch middel bespoten waardoor er
geen

zaadbollen ontstaan.

Transport

Het transport van de bollen is op verschillende manieren gemechaniseerd.

Bij het planten en het

gaasbakken of pallets,

rooien

worden de

bollen

in kisten,

of met behulp van zelflossers aan- en afge-

voerd. De volle palletkisten worden met behulp van hefmasten van de
machine gehaald en met behulp van een voorlader op wagens gezet. De

lege kisten kunnen nu bij het rooien ook al mechanisch worden aangevoerd.

Dit gebeurt via de

het dak van de

trekker

voorlader en vervolgens

naar de rooimachine.

gaan de kisten over

De kleine kisten en gaas-

bakken worden nog met de hand geladen. Vooral op de grotere bedrijven
wordt steeds meer met pallets gewerkt. Dit is een ontwikkeling die
geleidelijk doorzet.
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Ook in de schuur geschiedt het transport van de bollen steeds meer
mechanisch.
gebruik

Met heftrucks,

transporteurs en door het

rollenbanen,

gekoppelde

van aan elkaar

apparatuur

(verwerkingslijnen) wor-

den de bollen verwerkt en naar de koelcellen getransporteerd. Het met
de hand tillen verdwijnt steeds meer. Op de grotere bedrijven worden
de

bollen

getransporteerd.

mechanisch
nog

bedrijven wordt

met

Op

veertig procent

zo'n

van

de

worden de bollen nog

de hand gerooid en daar

in klein fust afgevoerd, en met de hand op de wagens geladen.

Het pellen van de bollen

·Tot

voor

kort

was

het

pellen

van

de

bollen

Voorsorteren voor het pellen gebeurt steeds meer.

geheel

handwerk.

Meestal worden voor

het eigenlijke pelwerk scholieren ingeschakeld die, afhankelijk van de
prestatie en het bedrijf, met een paar gulden per uur naar huis gestuurd worden.

"Er zijn diverse pelmachines die voor vijftig procent

of meer pellen.

Deze bollen worden dan met de hand nagepeld.

Het

pellen met de hand blijft ook in de toekomst gehandhaafd, omdat het
goedkoper is om scholieren in te zetten of een enkele huisvrouw dan om

relatief dure pelmachines aan te schaffen,

die lang geen pelresultaat

van 100% halen, en dus toch nog met de hand nagepeld moeten worden. En
je kunt veel werk bij het pellen besparen met voorbewerking,

maar dat

gaat gauw ten koste van de kwaliteit. Bij de voorbewerking wordt de
grond verwijderd,
sorteerd".

de klisters erafgehaald en de bollen worden voorge-

De pelmachine bestaat

uit

ronddraaiende

wortels van de bol pakken en eraftrekken.

Deze

rollen

machines

die

de

staan vooral

op de grotere bedrijven. Het pelresultaat van de pelmachines verschilt
wel per bollensoort, en pe_r partij:
"De vele

soorten tulpen zijn maar al te vaak verschillend van vorm.

een pelt gemakkelijker dan de andere en het ene

De

jaar komen ze met veel

grond en kliedernat in de schuur en een jaar later weer zandvrij en
kurkdroog.

De kweker die zijn tulpebollen in de

schuur eerst

goed

· pelklaar maakt kan van een Compas-pelmachine veel genoegen beleven. Er

zijn bepaalde rassen

gladiolen, die wel voor 100% gepeld worden en

goed ook". "Maar Compas heeft de tulpekwekers van het allereerste
begin voorgehouden dat er nooit een pelmachine verwacht kan worden die
alle tulpen probleemloos voor 100% pelt.
onmogelijk"

(Zandbergen,

1986;

pag.

21

16/17).

Technisch gezien is dat

Er zijn nog meer redenen waarom het machinaal pellen beperkt blijft.
"Voor

vroege

de oogst

behandelingen

in de

34°

moeten de

staan.

Maar

tulpebollen zo snel

mogelijk

voor een goed pelresultaat

na

met de

machine is een minimale bestervingstijd van 7 tot 10 dagen noodzakelijk.

Daarnaast vraagt die bestervingstijd veel fust en bewaarkapaci-

teit. Dan is er dus niet alleen een investering nodig in de pelmachine,

maar ook in extra schuurruimte en fust, en dat voor een periode
aldus een werknemer.

van slechts drie weken",

Ook op het Imag is men gestopt

met de

verdere pogingen om het mecha-

nisch pellen te vervolmaken. Daar ziet men geen brood meer

in. We1·

wordt er momenteel gewerkt aan de verbetering van de waarneming met
behulp van apparatuur.

Zodra

men hiermee een doorbraak heeft bereikt,

verwacht men in het bedrijfsleven ook de apparatuur zodanig te kunnen
verbeteren dat veel betere pelresultaten kunnen worden bereikt. Een
man uit de praktijk zegt hierover:

"De pel-handeling kun je wel mecha-

nisch laten uitvoeren, als je maar weet hoe je hem hebt. Dus moet je
visueel

eigenschappen gaan vaststellen,

en die eigenschappen

moet

je

dan weer samenvoegen in een komputer. Het tweede probleem is dat je
zo'n hoop soorten hebt,

de een moet

je nat pellen,

de

andere droog..".

Bij het Imag denkt men, dat het niet zal lukken om het pellen volledig
te automatiseren.

De pelmachines zijn eigenlijk ontwikkeld omdat zo'n

tien jaar geleden niemand meer zin had om bij de bollenboeren te gaan

werken. Maar dat ligt nu weer helemaal anders. wel verwacht men op het
Imag dat het uitzoeken van zieke bollen in de schuur automatisch zal
gaan gebeuren,

hetzij door bollen met een afwijkende kleur uit te

selekteren, hetzij door gebruik te maken van het principe dat zieke
bollen een lager

soortelijk gewicht hebben en dus boven komen drijven

als ze te water worden gelaten.

Het voorsorteren en het sorteren
·
Zodra
ze

de

bollen van het

land komen en eventueel gespoeld zijn worden

voorgesorteerd om gepeld te

worden.

Een

machinefabrikant

zegt

hierover:
"Ik ben nu bezig met een klant om het sorteren op maat en op kwaliteit

volledig automatisch te gaan doen, na het rooien. Visueel moet dan
vastgesteld worden welke

maat de

bol heeft en welke kwaliteit,
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zoals

bij de pinda's van Duyvis gebeurt. Die pindamachine pakt al die facetten. Daar zijn we voor de bloembollen ook mee bezig. Dat is nog heel
erg in een beginstadium,

maar het kan lukken. Met diverse voelers.

Binnen vijf jaar is die er".

Momenteel worden de

gepelde bollen op maat gesorteerd.

sorteermachine werd negen

jaar

"De geruisloze

geleden geïntroduceerd en

werd onmid-

dellijk een eclatant succes" (Zandbergen, 1986; pag. 16). En de nieuwste ontwikkeling op dit gebied is de leliesorteermachine die op gewicht sorteert. Deze machine is aanvankelijk ontwikkeld voor het
sorteren van tomaten en paprika's

(zie deel

17

in deze

serie

"Effekten

van automatisering... in de glastuinbouw" paragraaf 1.4.1) en is door
Compas aangepast voor het sorteren van lelies.

"Voorheen

waren we

maanden na het rooien nog bezig met het verwerken en sorteren. Nu is
· alles na een goede maand afgeleverd of het zit
1986; pag.

16).

in de cel" (Zandbergen,

Momenteel wordt ook voor andere bollensoorten nagegaan

of deze gewichtsorteerder aangepast kan worden.

Voor de dikkere maten

bollen lijkt dit inderdaad te lukken. Dit scheelt, als we het onderstaande

citaat

mogen geloven,

inderdaad ongelofelijk.

Deze

behoorlijk

veel

werk

.

"Het

klinkt

machine bespaart ons vijftien tot acht-

tien man gedurende een periode van ettelijke

maanden per

jaar.

En dan

gaat het om beter gekwalificeerd personeel" (Zandbergen, 1986; pag.
16).

Voor de beschrijving van de kwaliteit van de arbeid aan dit type
sorteermachines verwijzen we naar rapport nr 17 in deze reeks.

I
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HOOFDSTUK 3

DE

GEVOLGEN

VOOR DE WERKGELEGENHEID EN DE KWALITEIT VAN

DE ARBEID

"De werkgelegenheid in de bloembollenteelt heeft zich na 1974 gestabiliseerd op ongeveer 9000 arbeidsjaren. Het verlies aan werkgelegenheid
als gevolg van arbeidsproduktiviteitsstijging is gekompenseerd door
een toename in de werkgelegenheid als gevolg van een stijging van het
areaal met 800 hektare. (..) Omtrent de werkgelegenheidsontwikkeling
in de bolbloementeelt zijn geen vergelijkbare gegevens beschikbaar.
Normatieve

schattingen komen uit op i 3400 arbeidsjaren in 1983; een·
toename van 400 ten opzichte van l978" (Taknota, 1986; pag. 7). Door

de teelt van bolbloemen op bloembollenbedrijven wordt de winterperiode
beter benut.

De werkgelegenheid mag dan gestabiliseerd zijn, het aantal regelmatig
werkzame arbeidskrachten (15 uur en meer per week) is sinds 1974 sterk
verminderd

(met

38%).

En voor de kategorie

vreemde

arbeidskrachten is

deze afname nog veel sterker. En daar staat tegenover dat de kategorie
'overige

meewerkende

gezins1eden' veel meer

is gaan meewerken.

Helaas

zijn voor 1984 en 1985 beide kategorieën bij de tellingen samengevoegd,

zodat we geen exakte af- en toenamepercentages kunnen geven.

Tabel 3.7. Aanral regelmat lg werkzame arbeidskrachten op de gespeciali-

seerde 1510e·a0011ea0edr1jvea per categorie alade 1976.

Bedrljfs-

Meewerkende

Vreemde ar-

Overlge mee-

hoofd

zoons

beldskr.

werkende ge-

Totaal
'

zinsleden

Jaar
1974

aaa.

re1.a0s.
100 330

re1.

3802

100

aas.
222;

1-e1.
100

1901

2005

75 260

73

1300

50

1986

2510

00 293

E9

191931) :s00 67 250

78

12652 50
12192) aa

aaa.
306

rei.
100

671 155

3125
120
2)

abs.

rei.

6661

100

4878

73

4022

00

was 67

Bron: Landbouwtelllng.
1) vanaf 1903 > 20 uur/week
t/m

1902 > 15 nar/week

2) 1986 en 1985:

de categorieën "vreemde arbeidskrachten" an "overlge
meewerkende geztns1eden" zijn samengevoegd.

(Tabel 3.7: Taknota, 1986; pag. 14).
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Voor 1983 kunnen we het nog wel nagaan:

van het totale aantal regelma-

tig werkzame arbeidskrachten is dan zo'n 28% 'vreemde arbeidskracht'
tegen 33% in 1974. Een relatieve daling dus van 5%. De absolute afname
in 1983 ten opzichte van 1974 bedraagt voor de vreemde arbeidskrachten
44%.

Maar over het totale percentage los werk voor werknemers kunnen

we dus niets zeggen,

omdat die getallen voor de kategorie

'vreemde

arbeidskrachten' ontbreken.
Het aantal meewerkende zoons is in deze periode geleidelijk gestegen
van 8 tot ruim 11%.
In de glastuinbouw in het Westland was de ontwikkeling juist dat er
·meer vreemde arbeidskrachten gingen werken,

overige meewerkende gezinsleden afnam (Terp,

en het aandeel van de

1986;

pag. 13).

"De grootste bloembollenbedrijven hebben gemiddeld de hoogste arbeidsproduktiviteit. Op de kleine bedrijven is vaak een arbeidsoverschot.
De laatste jaren is de arbeidsproduktiviteit niet veel verbeterd"
(Taknota, 1986; pag. 15).
Over de groep niet-regelmatig werkende arbeidskrachten in de bloembol-

lensektor zegt de Taknota niets.
Bloembollenkultuur hierover:

In mei 1986 schrijft Van Dijk in

"Tijdelijk werk in het bollenvak is al

sinds jaar en dag een ingeburgerde gewoonte. De arbeidspiek in het
begin van de

zomer

is de grootste bottleneck wat betreft het opvullen

van tijdelijke arbeidsplaatsen.

Pogingen om via de officiële kanalen

enige struktuur in deze problematiek te brengen heeft in het verleden
incidenteel wel eens voor een oplossing gezorgd. Momenteel lijken de
meeste bedrijven de zaak zelf weer in de hand te hebben.

(..) Oogsten,

pellen en verpakken, drie van de meest arbeidsintensieve onderdelen
van de bollenteelt
lichter

te

maken.

vragen veel mensenhanden om het zeer vele werk wat
"In 1981 waren er nog veel Polen in ons

·bo1len te pellen maar

land om

in 1982 was dat van de baan en toen ontstond er

een soort paniek. In de jaren ervoor hadden wij vrij veel tijdelijke
bollenvakatures van half april tot half juli die niet opgevuld konden
worden,

vandaar dat deze door buitenlandse pellers werden bezet. Wij

zijn tot vorig jaar doorgegaan

met min of meer speciale gelegenheids-

vakatures voor het bollenbedrijf. Toen kon men schijnbaar zelf weer
aan genoeg personeel komen en hebben wij geen speciale verzoeken meer

gehad" (..) In principe geldt dat veel van dit werk door scholieren
wordt gedaan en men probeert het daar ook vanuit de financiële kant
gezien naar toe te sturen"

[Dir.

de Jong van het GAB
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Den Helder].

Ook

het inpakken wordt veel door scholieren gedaan. Zij zijn op zich ook
gelegenheidswerkers,
Dijk,

1986,

nr 22,

waarvoor ook rechten en plichten gelden"(Van

pag. 8/9L

Om hoeveel tijdelijk werk gaat het in de bloembollensektor? Hierover
worden de gegevens niet systematisch verzameld. Vandaar de volgende
ruwe schatting:

Oogsten, pellen en verpakken zijn volgens de hierboven geciteerde
auteur de belangrijkste werkzaamheden voor mensen die tijdelijk in
dienst zijn. De volgende statistieken bevestigen dit:
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(10,110, 1986; pag. 72/73).
Bij

Q

de gladiolenkralen vormt de losse arbeid dus zo'n 30% van alle

arbeid en bij de gladiolenpitten zelfs 56%. Per teelt zijn de verschillen dus behoorlijk groot. Voor de belangrijkste bolgewassen zijn
deze percentages als volgt:

(gebaseerd op mondelinge informatie van de

Kwinredaktie)

lrissen: voor de irissen is het percentage los werk afhankelijk van
de rooiwijze. Met name als er wordt uitgeploegd en geraapt is er veel
los werk,
werk.

namelijk meer dan vijftig procent van de totale hoeveelheid

Irissen worden niet gepeld.
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Lelies:

voor lelies geldt hetzelfde.

middel van uitploegen en rapen,

Als het rooien geschiedt door

bestaat een kwart van alle werkzaamhe-

den uit los werk.
Tulpen:

hektare
dan

als de tulpen worden uitgeploegd en opgeraapt gaat hier per

zo‘n 400 uur losse arbeid inzitten.

zo'n 50 procent.

eens

zo'n

brengen

80 tot 350 uur losse arbeid bij.

tot

zeggen dat er minimaal l7 procent

·(bij

Om de peltijd

hiervoor

nog

terug

te

worden

tulpenteelt

de

en machinaal pellen met opti-

maal pelresultaat), en maximaal zo'n 60 procent los werk

gen en rapen, en pellen aan de band).

dat

In zijn totaliteit kun je

los werk is in

machinaal rooien in palletkisten,

Narcissen:

dan

zo'n 80 uur per hektare moet er machinaal gepeld

met een optimaal pelresultaat (70 procent).
dus

Exklusief pellen is

Afhankelijk van de pelwijze komt daar

(bij uitploe-

(Zie bijlage l.)

is weinig los werk nodig,

omdat er

machinaal

Ook bij de bolbloemen gaat de meeste tijd in het oogsten en

verwerken

gerooid wordt en de narcissen niet gepeld worden.

zitten zoals uit het onderstaande staatje voor de tulp blijkt:

Tabel 10

Arbeidsbehoefte per doo 000 bollen
Arbeidsbehoefte in uren

Bewerkingen

vaste kas

Tulpebollen ontsmetten

·

Planten

TO
h81
-

Kas verrollen

Oogsten
Ontbollen

V

25

25

gg

90

L5
'

75

Inpakken

1

gb

«

Gewasverzorging

Bossen

10
MB1
_

Dek aanbrengen en verwijderen

•

rolkas

gg

_

_
`

hg
T5
30

Uitgaande van strooien van de bollen bij
rechtop zetten 96 manuur.

(MvLenV;

CAdbl,

1984; pag.

75,

tabel l0)
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Ruim

70%

de benodigde arbeid wordt opgeëist door

van
Ook

verwerking.

hier

doet

de

zich het probleem voor van al

en

oogst

grote

te

arbeidspieken. Echter niet in de zomer, maar in de winter. Deze pieken
worden meestal opgevangen met behulp van gezinsleden die bijspringen.
Ruw geschat zal de hoeveelheid los werk in de bloembollenteelt rond de
Een nauwkeurig percentage kan niet berekend
vijftig procent liggen.
worden, omdat de cijfers over de verhouding opploegen/machinaal rooien
voor de verschillende teelten niet bekend zijn. Ter vergelijking, voor
glastuinbouw in het Westland schat men de hoeveelheid
momenteel op zo'n 66% (1986) tegen 38% in 1979 (Kip, 1987).

de

We

werk

los

moeten nog nagaan of het relatieve aandeel van de losse werknemers·

is toegenomen als gevolg van het selektieve karakter van de mechanisatie. Daarover gaat het volgende stukje.

"Uit de cijfers in tabel 3 blijkt dat met mechanisatie en rationalisatie een spektakulaire vermindering van de arbeidsbehoefte per hektare
Tevens bevestigen de cijfers dat tot nu toe bij de seleken de verwerking van de oogst (vooral bij

is bereikt.
tie,

gewasbescherming

de

tulpen door het slecht te mechaniseren pellen)

van de teelt kwam op de bloembollenbedrijven,
het

voorjaar

werden

een groot aantal arbeidsuren

minder vorderingen

vooral in het najaar en
ter

beschikking.

Veelal

deze uren gebruikt om door middel van de bolbloemtrekkerij

tegenwoordig

ook steeds vaker de teelt van vaste planten,

aanvullend inkomen te verwerven"

(Slootweg,

dan

(..) Door de mechanisatie

bij het planten en het rooien zijn gemaakt.

1980;

schr]

[en
een

1081).

‘l·
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(Tabel 3,

De

tabel

Slootweg 1980;

1081).

van Slootweg loopt tot 1978.

kolom (1985)

Daarom heb ik in

de

laatste

geprobeerd om op grond van de Kwingegevens de arbeidsuren
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per hektare in 1985 op te stellen (Kwin,

105 en

1986;

72/73).

Deze

laatste kolom moet met enige voorzichtigheid gelezen worden omdat niet

geheel

duidelijk

getallen

is of op dezelfde wijze gemeten is.

voor 1985 een indikatie,

voortgezet.

Kort

samengevat

bloembollenteelt

als

jaren begonnen.
de

schetst Slootweg de

volgt:

Wel

geven

namelijk dat de daling zich
mechanisatie

de mechanisatie is pas in

de

in

er_zijn yeel_yerschillende gewassen,

lingen

en de grondsoorten verschillen sterk.

veel uiteenlopende hande-

De stijging van de

beidslonen in de zestiger jaren gaf de stoot tot mechanisatie,
·1et begin door telers en lokale smeden in gang werd gezet.
tal

in

In de bloembollen zijn tal van aangepaste machines

nodig:

er

de

zestiger

De grote machinefabrikanten hadden geen interesse

kleine sektor.

de

heeft

van machines,

lijnen,

apparaten en systemen

ar-

die in

Zo

werden

ontwikkeld

en

geperfektioneerd. Echter, deze spullen waren niet goed op elkaar afgestemd.

"Er bestond rooifust,

transportfust,

vaak weer ander om in te bewaren.
stort.

Dit

vergroot

arbeid,

kostte
de

en

fust om in te drogen en

De bollen werden vele malen overge-

de kans op beschadigingen werd

ruimten werden vaak niet optimaal

er

benut.

(..)

belangrijkste doorbraak kwam toen bleek dat de belangrijkste
ten in palletkisten ook konden worden gedroogd en bewaard".
werden

de

rooimachines aangepast aan de palletkisten,

hefmasten en rollenbaanwagens,
en

vulinrichtingen

voor

door
De

bolsoorVervolgens

en er

kwamen

kantelaars en kanteljukken, heftrucks,

plantmachines,

ontsmettingsmachines

voor

bollen en palletkisten, droogwanden, en pelkisten.
Ook bij de verwerking van de oogst is sprake

van arbeidsrationalisatie

en mechanisatie. "zij het dan dat de resultaten moeizamer zijn bereikt
en

de daling van de arbeidsbehoefte per eenheid produkt niet zo spek-

takulair is als bij landwerk.
oogst

Zo is bij de verwerking van de

het pellen nog altijd een knelpunt.

Qeschikbaar.

Hiervoor zijn nu

tulpenmachines

Afhankelijk van de konditie waarin de bollen verkeren is

het pelresultaat gemiddeld tussen 40 en 70%".

Bedrijfsekonomisch kun-

nen deze machines pas bij 8 hektare rendabel ingezet worden.
Het

ziekzoekwagentje heeft de resultaten bij het ziekzoeken aanmerke-

lijk verbeterd.

Maar

in de oude bollenstreek wordt dit wagentje

niet

veel gebruikt. Het is niet duidelijk of hij te duur is, of dat er geen
echte

voordelen mee behaald worden.

gebeurde

steeds

werkomstandigheden

Het ontsmetten van het plantgoed

vaker op de plantmachine.

Dit

leidde

voor de man op de plantmachine.
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tot

slechte

(De gegevens zijn

afkomstig van: Slootweg, 1980; 1079).
Tot zover de stand van zaken wat betreft de mechanisatie in
veranderingen

1980.

De

nadien en voor de nabije toekomst zijn in het hoofdstuk

over de eigenlijke automatisering uitvoeriger aan de orde gekomen.

We kunnen op grond van het bovenstaande konkluderen dat de arbeidspieken vooral zijn toegenomen door de wijze waarop er gemechaniseerd

is.

de mechanisatie konden de bedrijven groter worden en zich op

Door
teelt

van bollen specialiseren,

werden gemechaniseerd en de hoeveelheden te

proces

sterk toenamen,

de

en doordat er delen van het arbeids-

verwerken

werden de pieken eigenlijk steeds groter.

bollen

Een werkne-•

mer vertelt hierover:

"In de land- en tuinbouw zijn de laatste jaren vele mensen afgevloeid.
Dit

haalde nooit de pers omdat het iedere keer enkele mensen

betrof,

maar het ging vele jaren door. Bij de grotere kwekerijen is het personeelsbestand

aanzienlijk teruggelopen,

hoofdzakelijk door middel van

afvloeiingen vanwege de leeftijd en de laatste jaren vanwege de VUT.
Maar

er

waren toch ook gedwongen ontslagen.

Dit

is nog

steeds

geval en er worden sporadisch opnieuw vaste mensen aangetrokken.

het
(..)

Wat is nu het probleem? Men wil in de drukke periodes vakmensen hebben
voor een aantal maanden,

maar dit wordt steeds moeilijker,

omdat men

als werknemer niet wil wachten voor werk van enkele maanden".

Vervol-

gens beschrijft hij de pieken waarvoor mensen van buiten worden aange"Voor het koppen van de hyacinten

trokken:

ren ingezet die paasvakantie hebben.
in

de

dahliateelt

hiervoor

(meest handwerk).

scholieren

hebben

(neest handwerk):

voor ingezet die grote vakantie hebben,

landers zoals Engelsen,
piek in de export.
kantie,

Vanaf plusminus 20

ingezet die hun eindexamen

volgende piek is het pellen van tulpen

scholieren

(handwerk) worden scholie-

Een volgende piek is het planten
mei

hier

Een

worden

en tevens buiten-,

Ieren en ook nog steeds Polen.

Dan volgt een

Die valt meestal nog voor een deel in de

en hier worden ook veel buitenlanders voor

worden

gedaan.

schoolva-

ingezet.

Dan is er

in de herfstvakantie een piek in het dahliarooien.
Tijdens de zomerdrukte in kwekerij en export krijgt iedere vakman
groot

aantal

houden.

studenten en buitenlanders,

waar hij toezicht op

moet

Al deze tijdelijke mensen werken in de 23 dagenregeling zodat

er alleen belasting en AOW moet worden ingehouden,

premies.

een

Dus

men

is

goedkoop uit.
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maar geen

En zo worden er over

sociale

een

jaar

genomen honderdduizenden of miljoenen verdiend.
die jaren toegenomen,

bij

en dat wordt denk

Het losse werk is

ik niet minder.

dat kwekerij/exportbedrijven veelal hun kwekerij opruimen,

deze kwekerij vaak verlies oplevert.
drijf

tijd,

op.

Men vangt

elkaar

Als de kwekerij weggaat is er een langere leegloop-

waardoor personeel moet worden afgestoten,
kan terugvallen.

mensen

omdat

kwekerij/exportbe-

worden de werknemers onderling uitgewisseld.

gedeeltelijk

deze

Maar bij een

al

Daar komt nog

Deze tendens valt

en men niet meer op
momenteel

waar

te

nemen.

De

machines

nieuwe

zullen de werkgelegenheid in het

•sterk doen verminderen,
zijn

in

te

algemeen

niet

omdat deze machines alleen bij grote bedrijven

zetten met een klein assortiment

aantal grote bedrijven sterk toe,

[momenteel

neemt

het

én er wordt meer door de loonwerker

gedaan schr].
De

geleidelijke teruggang in de kwaliteit van het werk is

merken

door degenen die er al

genheid.

En wat de werkhouding betreft,
Er

ideaal.
koppen

en

geworden.

alleen

overschieten en dergelijke).

deze was vroeger zeker

Dat

te

net als bij de werkgele-

was toen erg veel ruggewerk zoals wij dat noemen

niet

(gebukt

is nu dus denk ik

beter

En voor de mechanisatie is zeker vakkennis nodig, dit wordt

denk ik ook onderkend.

en

jaren werken,

Wel komt er steeds minder

variatie in het werk

door de mechanisatie worden de mensen steeds meer

dat betreft is de lol er al veel langer af".

O
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eenlingen.

Wat

KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Ontwikkelingen in de sektor

Het bloembollenareaal breidt nog steeds geleidelijk uit met zo'n 3%
per jaar. Wel zijn er vaak grote verschuivingen tussen de bollensoorten onderling. Sinds 1980 is het bloembollenareaal in de belangrijkste
produktiegebieden (Noord- en Zuid Holland)

met ongeveer

tien procent

toegenomen.
De

totale

produktiewaarde

van de bloembollen ten opzichte

van de

overige siergewassen is fors verminderd.
De teelt van bolbloemen is de

laatste

jaren snel

in omvang toegenomen.

Men vreest zelfs voor een overproduktie.
In tien jaar tijd is het aantal bedrijven met zo'n veertig procent
verminderd. In de rest van de land- en tuinbouw lag dit in deze pe-·
riode op 17 procent.

De afname zit vooral bij kleinere bedrijven

(kleiner dan 2 hektare), terwijl de groei vooral bij de grotere bedrijven zit (groter dan 5 hektare). Hierdoor kan er op relatief veel

meer bedrijven gemechaniseerd worden,

als gevolg van specialisatie en

schaalvergroting.Managementautomatisering en automatisering van de klimaatbeheersing
De managementautomatisering en de automatisering van de klimaatbeheer-

sing staan nog in de kinderschoenen. Door de automatisering in het
management zullen de werkplanning en -uitvoering wat

Het produktiewerk zelf is er nauwelijks
gedisciplineerder.
ontstaat

strakker

door veranderd,

worden.

hooguit wat

Op kantoor vermindert de hoeveelheid werk, maar er

ook nieuw werk omdat

men de beschikking over

tere gegevens krijgt, en sommigen

meer en recen··

volgen extra opleiding op gespecia-

liseerde terreinen. Van sommige bedrijven in de bollenstreek wordt
vermoed dat er privégegevens van het personeel zijn opgeslagen.

In 1986 waren er zes klimaatkomputers geïnstalleerd. Op het in de
tekst genoemde bedrijf was door de installatie van de klimaatkomputer
ongeveer 20 uur minder werk per week. Maar meestal wordt dit werk door
de werkgever gedaan. De kontrole van de klimaatregeling ter plaatse
(waarbij

sprake

is

van grote

temperatuurverschillen),

is komen te

vervallen. Voor het bedienen van de klimaatkomputer was op dit bedrijf
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geen extra opleiding vereist, en ook de beloning was niet hoger.

Aanbeveling:
Bij het gassen kan de klimaatkomputer voor grotere veiligheid zorgen,
door de luchtkleppen gesloten te houden als er bijvoorbeeld met blauwzuurgas gewerkt wordt.

Procesautomatisering

De

meeste

'vorderingen' zijn gemaakt bij de mechanisatie van het

·p1anten en oogsten. De belangrijkste doelen van automatisering in het
eigenlijke produktieproces zijn kwaliteitsverbetering, arbeidsbesparing en het oplossen van bepaalde problemen, zoals de vermindering van
de hoeveelheid grond tussen de bollen bij het rooien.
De totale hoeveelheid werk in de bollensektor is totnutoe niet veel
verminderd,

omdat

de

sektor

nog

steeds

groeit

en

er

nieuwe

werkzaamheden zijn bijgekomen, zoals de teelt van bolbloemen, de teelt
van vaste planten,

in de handel en de

de veredeling en het werk

export. Naast deze groei van de sektor en nieuwe terreinen binnen de

sektor zijn voor de beoordeling van de werkgelegenheid de volgende
zaken van belang:
- de hoeveelheid vast werk neemt steeds verder af
- het losse, onderbetaalde werk neemt nog steeds toe
- het relatieve aandeel van de gezinsarbeid neemt toe
- een deel van het vaste werk verschuift naar de loonwerksektor
- op de kleine bedrijven is vaak een arbeidsoverschot
Het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten is sinds 1974 met 38%
verminderd.

Maar doordat er

tevens

steeds

meer

gezinsleden zijn

gaan

·meewerken is de kategorie vreemde arbeidskracht nog sterker gedaald:
een daling in 1983 van 44% ten opzichte van 1974.
De nieuwste ontwikkelingen in de mechanisatie versterken deze tendenzen.

Per werkzaamheid zal ik deze ontwikkelingen hieronder kort aange-

ven:
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De plantgoedproduktie en selektie

Door de ontwikkelingen in de meristeemvermeerdering kan de produktie
van plantgoed op het eigen bedrijf in de toekomst verder afnemen. Nu
betreft dit alleen nog maar lelies en cymbidiums.
Als de detektie-apparatuur waarmee het ziekzoeken in de

teel plaatsvindt,

schuur

momen-

voldoende is ontwikkeld, kan deze apparatuur mis-

schien ook geschikt gemaakt worden voor het ziekzoeken in het veld.
Als

men dit

rondkrijgt zal

deze

vakarbeid komen te vervallen.

Momen-

teel is het ziekzoeken op het veld nog gespecialiseerd handwerk.

O

Het ontsmetten van de bollen

De automatisering van het ontsmetten heeft door de ontwikkelingen rond

het middel captafol een sterke stimulans gekregen. In de praktijk zijn
er echter nog steeds bedrijven waar zeer slordig met dit en andere
middelen wordt omgesprongen.

Planten

De meeste bollensoorten kunnen,
leur na,

al zonder

op de trekkerchauffeur en de kontro-

mensen geplant worden.

Behalve de

lelies en een

deel van de hyacinten. Bij bepaalde maten hyacintenbollen worden de
bollen namelijk nog op het veld rechtop gezet. Het streven is nu om
dit rechtopzetten op de pootmachine te laten plaatsvinden, zodat de
mensen het

werk

in een goede

werkhouding

(staand)

kunnen verrichten,

in plaats van liggend op een karretje achter de pootmachine,

of hur-

kend op de grond.
De grasplantmachine
planten.

Deze

is de

machine

nieuwste ontwikkeling op het gebied van het·

wordt

gebruikt op de

zandgronden

en binnenkort

op de lichtere zware gronden. Deze machine heeft voor de teelt en de
teler een aantal

voordelen,

maar

de

werkgelegenheid vermindert omdat

de machine sneller poot en er geen stro meer hoeft te worden uitgestrooid, en omdat er geen aparte kontroleur meer nodig is. De chauf-

feur kan namelijk op de monitor het pootgebeuren in de gaten houden.
Het strodekken vergt ook steeds minder mensen. De nieuwste machine
heeft al een drie keer zo grote kapaciteit als de oudere typen.
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Het koppen

Voor

een

deel wordt dit nog met de hand gedaan,

en

voor

deel

een

mechanisch of chemisch (bij de kleine maten hyacinten).

Het rooien

rooien van de bollen is in de loop der jaren steeds verder

Het

chaniseerd.

het rooien op zand voldoende grond op de

bij

doordat

·b1ijven,

geme-

Het rooien op zand en op klei verschilt sterk van elkaar,

en

machines

het rooien op klei er te veel grond op de

bij

moet

machines

blijft.
De

afzonderlijke

funkties op de rooimachines

geperfektioneerd,

steeds

worden

verder

wat de kwantiteit en kwaliteit van het rooien heeft

verhoogd.
het

Voor

hiervan

rooien worden steeds vaker loonwerkers gevraagd.

is tweeledig:
hebben

chines

meer

aanschaf

een dermate hoge kapaciteit dat hij

bij

staan,

voor

de helft van de tijd stil

zou

in verhouding veel kleiner is.

reden

en de

dan

verwerkingskapaciteit

De

de machines worden steeds duurder,

ma-

partikuliere
omdat
is

Het

veel bollenboeren niet lonend om een eigen machine aan te

de

daarom
schaf-

fen.
Op

de

zware gronden (meer dan 25% afslibbaar) worden de

bollen

nog

vaak met de ploeg gerooid en vervolgens ofwel met de hand van de grond
geraapt

of met behulp van een speciale afraapmachine geoogst die

de

bollen op werkhoogte brengt, zodat de mensen staande kunnen werken.
Door

de verdere mechanisatie van het rooien op de

komt

er steeds meer grond tussen de bollen terecht,

·e beter kunt zeggen:

zwaardere

gronden

zoveel zelfs dat

steeds minder bollen tussen de grond.

Met alle

nadelige gevolgen van dien, zoals ziektekiemenverspreiding.
Momenteel

wordt er daarom geëxperimenteerd met allerlei

methoden

om

minder grond mee te nemen op de machine, respektievelijk de meegenomen
grond gemakkelijker te scheiden.

lasers

Zo is er geprobeerd om de bollen met

op uniforme diepte te planten en ze vervolgens met lasers

ook

weer te rooien. Vergelijkbaar daarmee zijn de pogingen om de bollen op
stroomdraden
sporen,

te

planten,

en deze stroomdraden bij het rooien op

te

zodat alleen de afzonderlijke rij met de bollen gerooid hoeft

te worden en niet het hele bed. Verder werkt men aan een kluitenschei-
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der

om de grond tussen de bollen vandaan te halen.

Het

kluitenrapen

zal als dit lukt minder belangrijk worden.
Als deze experimenten slagen zal de hoeveelheid rooiwerk op de
dere

gronden

verder verminderen,

omdat het dan niet langer

zwaarmet

de

ploeg hoeft te worden gedaan, maar mechanisch kan gebeuren.
Het

transport

Het

transport van de bollen,

zowel buiten als binnen,

voor stapje verder gemechaniseerd.

wordt

stapje

In de schuur wordt zoveel mogelijk

met
verwerkingslijnen gewerkt,
zodat er niet met de bollen
gesjouwdhoeft
te worden.
of

verhandeld.

En de verwerkte bollen worden in pallets opgeborgen
Het gevolg is wel dat het pel- en sorteerwerk

minder

wordt onderbroken en in sterkere mate plaatsgebonden wordt.
Ook

op

het

vervoerd.

veld worden steeds meer bollen met

Dit

behulp

van

is een ontwikkeling die vooral op de grotere

pallets

bedrijven

plaatsvindt. Als de bollen nog met de hand opgeraapt worden, maakt men

uiteraard gebruik van kleiner fust.
Een

deel van de bollenoogst wordt met zelflossers naar de plaats

bestemming gebracht

(met name narcissen).

van

-

Het pellen

Steeds

vaker

pelmachines,
Het
omdat
veel

wordt een deel van de bollen voorgepeld met behulp

die

een deel van de schil er via de wortels

(na)pe11en wordt vooral door scholieren en buitenlanders

gedaan,

die genoegen nemen met een te laag loon en er voor hen geen
minder

premies betaald worden

(gelegenheidswerk).

van

aftrekken.

En

voor

of
de

buitenlanders geldt dat ze de vaak extreem lange werkweken die van hen
geëist worden aksepteren.
Voorlopig

verwacht

men geen doorbraak naar het

automatisch

pellen.

Daarvoor is namelijk vereist dat de visuele waarneming met behulp
apparatuur

wordt

geperfektioneerd en tevens dat deze

apparatuur

van
zo

goedkoop wordt, dat het voor de bollenboeren interessant wordt om geen
scholieren meer aan te trekken. De

zijn
zijds

enerzijds

twee faktoren die daarbij meespelen

de hoogte van het uurloon van een scholier en

de organisatorische rompslomp die altijd gepaard gaat

indienstnemen van losse krachten.
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andermet

het

·

Voorsorteren en sorteren

Er

wordt

momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van apparatuur om

bollen automatisch op maat en kwaliteit te sorteren.
verwacht men hiermee resultaat te boeken.

op maat gesorteerd,
der ontwikkeld,
soorten.

Al

de

Binnen vijf jaar

langer worden de

bollen

en voor de lelies is onlangs een gewichtssorteer-

die momenteel ook aangepast wordt voor andere bollen-

Dit zal veel werkgelegenheid gaan kosten,

met name onder de

beter gekwalificeerde vaste werknemers.

O

Al

deze ontwikkelingen tesamen zullen ertoe leiden dat het

aandeel

en dat de bollenboer en zijn gezinsleden enerzijds,
ven

relatieve

van het vaste personeel in de bollenteelt verder zal afnemen,

en de loonbedrij-

anderzijds een steeds groter deel van het vaste werk zullen

richten.
mers

Verder zal de verschuiving in het werk van de vaste

van

mensen

produktiewerk naar toezicht op en instruktie van

doorzetten.

ver-

werknede

losse

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de arbeid

van vaste werknemers lijkt deze verschuiving mij van kruciaal

belang.

Het is immers een verschuiving van vakarbeid naar managementarbeid.

De kwaliteit van de arbeid

Door

de

mechanisatie

is de kwaliteit van de arbeid

opzichten aanzienlijk verbeterd.
sjouwwerk

door diezelfde mechanisatie,
·opraapmachine,

een

aantal

Zo vermindert de hoeveelheid til- en

geleidelijk door de palletisering,

de mechanisatie van het poten en

in

rooien.

Het

de verwerkingslijnen en
'ruggewerk'

vermindert

en door een aantal aanpassingen zoals de

waaraan staand gewerkt kan worden.

Als men er in slaagt

om de hyacinten voortaan op de pootmachine te richten, zal dit ook een
hele verbetering zijn.
De

introduktie van de klimaatkomputer zal de hoeveelheid kontrolewerk

in

de klimaatregeling met zijn grote temperatuurverschillen

aanzien-

lijk verminderen.
De hoeveelheid eentonig werk,

geestelijke belasting,

inklusief de daarbij horende

fysieke en

en het werk waarbij men weinig of geen kontakt

met de kollega's heeft is daarentegen sterk toegenomen door de

nisatie en automatisering.
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mecha-

De

waarop er gemechaniseerd is en geautomatiseerd wordt

wijze

heeft

met name de toename van los werk en de afname van vast werk in de hand
gewerkt.

Gezien

werknemers
het

de gevolgen die dit heeft voor de positie van

en gezien de vaak schandalige toestanden die

vaste
voor

gelden

losse werk lijkt het mij van belang dat de Voedingsbond tracht om

deze tendens te keren,
werknemers

verbetert.

en te

zorgen dat ook de rechtspositie van losse

Als dat laatste zou lukken wordt het

voor

de

ook minder interessant_om_voor steeds meer werkzaamheden

bollenboeren

losse mensen aan te trekken.

Verder

zou

er bij de mechanisatie en

automatisering

nadrukkelijker,

rekening gehouden moeten worden met het gevaar van een verdere toename
van los werk en inkrimping van vast werk.

Aanbevelingen

Bij

de

automatisering van de klimaatbeheersing

ontwikkeld

zouden

er

sensoren

moeten worden die meten of er nog gevaarlijke gassen in de

cellen

aanwezig zijn.

moeten

de

Als er nog gevaarlijke gassen gemeten

cellen gesloten blijven voor de mensen die

er"

in

worden,
moeten

werken.

De Voedingsbond zou zijn invloed moeten aanwenden om te bevorderen dat
er

bij

de

tellingen van LEI en CBS nagegaan wordt in welke mate

het

losse werk toeneemt.

Ook

voor

de bollensektor zou de vorming van

een

arbeidspool

nader

onderzocht moeten worden.

O
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BIJLAGE 1.

Arbeidsbehoefte (uren) per ha TULPEN

Aantal beBewerking

•

Land klaarmaken
Plantgoed uitzoeken
Ontsmetten van plantgoed
Planten
Dekken met strodekmachine

B

1)

C

1)

5

Ziekzoeken/selecteren
Koppen 3 ’ 4)
Rooien
Transport naar sgsiuur
Stuifvrij maken

Spoelen en zeven
Transport naar pellers en

opstorten

9ï
92
92
102
101

15
15

15
15

15
15

121 32
-

10

10

40
40
115
45

40
40
50
10

40
40
50
1O

1

45

20

10

L O

25

1
1

I

10
45
8
32
20

4
1
1
1

1

Sorteren

25
35
20

10~
45
25
35 '
20 -

10

0 - 1

6’7)

Periode van
uitvoerin

L

Onkruidbestrijding incl. wieden 3
Ziektebestrijding
13

Totaal (excl. pellen)

1)

` 10

2
1
1
1
1

Kunstmest strooien

Tellen en afleveren

A

werkingen

0

5

5

40

20

70

70

65

595

450

395

10ä
102 2)
112
111 2)
122

121 - 42

0

40

-

51
62

32 - 5
42
62 -· 7l1
62 - 71

62 - 71

6

-

7

2

62 - 711

62 - 7l
6

-

8

1) Methode A: machinaal rooien en verwerken in klein fust.
Methode B: machinaal rooien in palletkisten, kip- of zelflossende wagens, na
het pellen over in klein fust.
Methode C: idem B maar nu ook de verdere verwerking in palletkisten.
2) Op zavel- en kleigrond wordt in het algemeen iets vroeger geplant.
3) Ingeval van uitploegen en oprapen + 450 uur.
4) De getallen gelden voor zavel- en kleigrond, voor zandgrond resp. 60, 25 en

25 uur.

5) Op zandgrond 1 uur.

en 371 uur.

i

6) De getallen gelden voor zavel- en kleigrond, voor zandgrond resp. 541, 426
7) - Pellen aan tafels/uit pelkisteng niet voorgesorteerd 380 uur/ha;

wel voorgesorteerd 320 uur/ha
- Machinaal pellen; pelresultaat 40% 160 uur/ha;

pelresultaat 70% 80 uur/ha
- Pellen voorgesorteerd op z10 en grondvrij; aan de band 350 uur;
·

met retourband 270 uur.
Kwantitatieve Informatie 1986/1987
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