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vakgenoten in de eerste week
van januari naar Lisse. In de
Bakker-hallen zijn het de toeleveringsbedrijven die op de
61ste Mechanisatietentoonstelling hun nieuwtjes laten
zien en aan de andere kant
van het dorp trekt de 26ste
Midwinterflora in het CNBhandelscentrum alle aandacht
Daarnaast houdt Hobaho haar
relatieweek. In dit extra dikke
Mechanisatie/Midwinterfloranummer van BloembollenVisie een beknopt overzicht van
hetgeen er allemaal te zien is
c.q. geboden wordt.
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4H 03
AB MIDDEN HOLLAND

Ruim 40 jaar lang verzorgt AB Midden Holland
flexibel inzetbare arbeidskrachten. Het bedrijf
levert vakbekwame mensen die van aanpakken weten! Dat gebeurt middels de diensten
bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en
Payroll. Van oorsprong is AB een dienstverlenend bedrijf voor agrariërs. Het begon met de
Bedrijfsverzorgingsdienst Bollenstreek. Deze
fuseerde met andere Bedrijfsverzorgingsdiensten. In 2002 is hier de naam AB Midden Holland aan gekoppeld. Uniek is dat een groot deel
van de AB- klanten lid is van de coöperatie. De
leden betalen contributie en hebben daarvoor

bijvoorbeeld een uitstekende arbeidsongeschiktheidsregeling. Het takenpakket van AB
Midden Holland is flink uitgebreid. De ABmedewerkers worden niet alleen ingezet in
de agrarische sector. Sinds eind jaren negentig biedt AB ook vakkundige arbeidskrachten
aan in de metaal-, techniek- en bouwsector,
de grond-, weg- en waterbouw, de logistiek, de
groenvoorziening, hoveniers, (semi) overheid
en de industrie. AB Midden Holland werkt volgens de regels om het risico voor de klant te
minimaliseren. Zo is AB onder meer:
• Lid van de ABU - Algemene Bond Uitzendondernemingen;
• RIA gecertificeerd - Register Ingeleende
Arbeid;
• VCU gecertificeerd - Veiligheid en gezondheid checklist uitzend- en detacheringbureaus;
• NEN 4400-1 certificaat -personeelsadministratie voldoet aan gestelde eisen.
Meer informatie: www.abmiddenholland.nl

A

4G 02
ACTOR STIGAS

De vijf meest gestelde vragen over de Arbocatalogus - ook voor de bloembollenteelt en –handel!- zijn
1. Wat is een arbocatalogus?
Een website met praktische afspraken over veilig en gezond werken.

2. Wat staat er in?
Werkwijzen en middelen waarmee een bedrijf
kan voldoen aan de wettelijke bepalingen voor
veilig en gezond werken. Allemaal toegespitst
op de praktijk. Zo kan men er tips voor gezond
en veilig tillen vinden. Ook valt in de arbocatalogus te lezen wat men kan doen om rugklachten te voorkomen.
3. Wat is het verschil met de Arbowet?
In de arbowet staat aan welke verplichtingen
een werkgever moet voldoen. In de catalogus
staat - heel praktisch - hoe dat te doen.

Bij iedere instelling kan een hulpfunctie worden geactiveerd die de bijbehorende instelling direct uitlegt. Beursbezoekers kunnen zich
laten informeren in de stand van Agratechniek,
waar men van harte welkom is. Kijk ook eens
op www.agratechniek.com.

A

4A 07
AGRIFIRM

Het nieuwe Agrifirm presenteert zich met
het nieuwe logo en de slogan ‘schakel in succes’. Het nieuwe Agrifirm heeft betrokkenheid,
het resultaat van de klant, innovatie en duurzaamheid als merkwaarden. Daarnaast wordt
er in de nieuwe organisatie naar gestreefd om

4. Wanneer moet ik hem raadplegen?
De arbocatalogus is een hulpmiddel om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden door te
voeren, bijvoorbeeld na een risico-inventarisatie en -evaluatie. Hij kan ook gebruikt worden
om het arbobeleid voor een bedrijf op te zetten.
En uiteraard als er concrete vragen zijn over
gezond en veilig werken. Hoe ga ik met deze
machine om, wat is bij dit soort werkzaamheden de beste houding?

A

5. Waar kan ik hem vinden?
Het adres is www.agroarbo.nl. Selecteer Bloembollenteelt en Bloembollenhandel.

A

4A 01
AGRATECHNIEK BV

Op het gebied van ventilatoren presenteert
Agratechniek de nieuwste Klima-ventilator
met EC-motor. Het hogere rendement van ECtechniek gekoppeld aan de hoge prestaties en
kwaliteit van een Klima-ventilator. Een win-win
situatie! De juiste combinatie tussen toerental
en waaier geven een bewezen hoge luchtopbrengst met een minimaal geluidsniveau. Door
Agratechniek wordt de LV-verwarming geïntroduceerd. Dankzij dit principe worden de warmteverliezen verlaagd, de bedrijfszekerheid vergroot en het totale rendement verbeterd tegen
lagere investeringskosten. Door de speciale
aansturing door de ABC kan de gasaansluiting klein blijven en heeft de klant toch maximaal vermogen per gebruiker. Na de succesvolle start met de ABC zijn al tientallen grote en
kleine bloembollenbedrijven naar dit systeem
overgeschakeld. Belangrijke argumenten hiervoor waren bedieningsgemak, flexibiliteit,
compleet, geen onderhoudskosten,prijsstelling. Ook met compleet akkerbouwprogramma; ideaal voor gecombineerde bloembollen- en akkerbouwbedrijven! De ABC is interessant vanaf een cel. Tevens is er een uniek
PC-programma voor grafieken en registratie.
De bediening vind plaats via een touchscreen.

Techno Support toont in de Agrifirm-stand een
nieuwe driekopper, de RLVM H3 (Resonator
H3). De RLVM H3 is uitgetest bij diverse bollenbedrijven. Normaal wordt, conform het officiële advies, gewerkt met een mengverhouding
van 1 op 4 (1 deel Actellic, 4 delen water). Bij de
testen is echter minder water (verhouding 1 op
1) gebruikt, omdat meer deeltjes Actellic zorgen voor een betere behandeling. In deze verhouding blijkt een residu op de bollen achter
dat nagenoeg twee keer de waarde heeft van
een conventioneel nevelapparaat. Ook bleek
uit de test dat de Resonator H3 snel vernevelt:
15 liter per uur. Dat is belangrijk als men snel
wil behandelen. Met twee keer een RLVM H3
op één RLVM-wagen gebouwd naar één zijde
achter de deur geplaatst, kunnen de cellen in
een mum van tijd behandeld worden tot 30
liter vloeistof per uur (5 liter vloeistof per tien
minuten). Andere door Besteman te leveren
vernevelingsapparatuur zijn onder andere de
FOG-20 (voor het pelrijp maken en behandelen van bollen met Actellic) en de FOG-25
(alleen voor het pelrijp maken).

zoveel mogelijk kennis en innovaties uit andere
sectoren toe te passen in de bloembollensector.
In de stand wordt onder meer de nieuwe AquaTray voor de tulpenbroei gepresenteerd. Deze
tray onderscheid zich door een hogere bezettingsgraad, minder uitval van bollen en geen
omvallende tulpen bij het trekken. Inmiddels
zijn er al 200.000 van verkocht. Met een aantal hyacintenbroeiers doet Agrifirm ervaringen
op met de broei op water. Ook hierover is meer
informatie beschikbaar. Gezonde grond is heel
belangrijk. Agrifirm doet hier onderzoek naar,
heeft veel kennis in huis en meerdere bodemverbeteraars in het assortiment. Belangstellenden worden graag van advies voorzien hoe een
ondernemer zijn belangrijkste kapitaal gezond
kan houden en zo de hoogste opbrengst kan
halen. Het bloembollenteam van Agrifirm heet
haar relaties van harte welkom in de stand.

4A 07

B

(Stand Agriﬁrm)

BESTEMAN TECHNO
SUPPORT

Actellic is onmisbaar als bestrijder van plagen
als tulpengalmijt en bollenmijt. Eén van de
toedieningsmethoden is de celhandeling met
behulp van vernevelingsapparatuur. Besteman

4E 08
AGROMETIUS

Agrometius, leverancier van systemen voor
GPS-besturing en precisielandbouw, zal op
de Mechanisatietentoonstelling twee noviteiten presenteren, te weten het nieuwe CFX750 display en Field-IQ sectiecontrol. De CFX750 heeft diverse mogelijkheden voor nu maar
ook voor de toekomst te bieden. Via het grote
kleurentouchscreen heeft de gebruiker perfect
zicht op de lijnen en de bewerkte oppervlakte.
De ingebouwde ontvanger is geschikt voor alle

precisies. Overstappen van handbesturing op
geautomatiseerde besturing gaat eenvoudig
door het Autopilot systeem in te bouwen. Precieze afgifteregeling en sectiecontrol tot 48 secties is mogelijk door uitbreiding met het FieldIQ systeem. Door twee camera’s aan de display
te koppelen is het werk nog beter in de gaten
te houden. Trimble Field-IQ is een systeem
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voor sectiecontrol en (variabele) afgifteregeling, dat eenvoudig te bedienen is. Het voorkomt overlapping van zaaigoed, spuitvloeistof
of kunstmest en regelt tevens de afgifte daarvan. Zodoende valt flink op de kosten hiervan
te besparen. Field-IQ is als optie leverbaar op
de CFX-750 of het FmX display. Zo heeft men
geleiding, sectiecontrol en variabele afgifte in
één display. Field-IQ is op vele merken machines te installeren en vaak kan gebruik worden
gemaakt van reeds op de machine aanwezige
sensoren, kleppen en motoren.

A

4C 02
AGRO TECHNIEK
HOLLAND BV

De inzending van Agro Techniek Holland BV
zal wederom een breed assortiment producten
vertegenwoordigen. Zowel voor de bollensector als de wegenbouw en de tuin-& parksector.
Agro Techniek Holland toont de diverse Nobels
rooimachines met een werkbreedte van 180
cm en ook de multifunctionele Nobels combiplanter zal in al zijn varianten te bewonderen
zijn. Verder staat er de nieuwste EPL (elevator,
poetsunit, leesband) van het merk Schouten
en ook van New Holland heeft Agro Techniek
diverse modellen tractoren in huis gehaald.
Wat betreft grondverzet heeft het bedrijf de
hand weten te leggen op de nieuwste Volvo
EC20 compact kraan en ook van het in Nederland geproduceerde topmerk Giant heeft

Agro Techniek de nieuwste shovel weten te
bemachtigen. Op de stand is verder nog ruimte
gemaakt voor Vandaele houtversnipperaars en
Mc Connel slootkantenmaaiers. En zoals men
van Agro Techniek gewend is, zullen er uiteraard ook verschillende speciaalbouwmachines
staan. Kortom, reden te meer om de stand te
bezoeken en zich onder genot van een drankje te laten informeren naar de vele mogelijkheden.

A

ontwikkelde installaties. Dit om een optimale verwerking en bescherming van bol-, knolen sierteeltgewassen te kunnen garanderen.
Tevens zijn, onder het genot van een kopje koffie, op een grootbeeld audioset de Akerboom
speciaal installaties te zien, zoals vacuüm
droog- en bewaarcellen, kuubkistenkantelinstallatie bij een spoelinstallatie waarbij het product in het water gekanteld wordt en zodoende
zonder beschadigingen, potgrondgraver, liquid
seal installatie, zaad behandeling installaties et
cetera. Verder worden er meerdere machines
werkend geshowd, zoals de hydraulische ver-

4C 04
MACHINEFABRIEK
AKERBOOM

Machinefabriek Akerboom komt naar de
Mechanisatietentoonstelling met een geheel
vernieuwde, gemoderniseerde stand in bamboe sfeer. Bezoekers kunnen via 10 audiosets
met bewegende beeldopnames alle toepassingen en variaties zien van de door Akerboom
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aan de rijsnelheid, uitgevoerd met speciale trilgoot voor extra vulling aan de buitenkanten van
het plantbed. Daarnaast wordt een Rijnlandse
Roede (RR2) teller getoond voor het exact bijhouden van de oppervlaktes van het plantwerk.
Eenvoudig te monteren op elke plantmachine, voorzien van 1 display met een cumulatieve waarde en een resetbare waarde. Derde
nieuwtje is de Rollenzeef shaver, Het product
komt op een schuin aflopende RVS-rollenzeef.
Deze rollen draaien, middels een programmeerbare logische module, verschillend naar
elkaar toe, tegengesteld en links en rechts om.
Hierdoor zakken de wortels snel tussen de rollen en wordt het product snel getransporteerd.
De aandrijving door twee onbalans motoren
zorgen naast het snelle transport tevens voor
een zeer stille en onderhoudsarme werking
van de machine. Onder het rollenbed draaien
op hoge snelheid messen, die de wortels naar
beneden zuigen en afsnijden. De messen zijn
zo geplaatst dat het hele rollenbed bestreken
wordt en de wortels overal afgesneden worden.

A
warmde ontsmetbak, een krattenstapelaar en
een krat die op verschillende manieren oneindig rond wordt getransporteerd.
Geïnteresseerden in een van de machines of
bedrijven die op zoek naar een goede partner
voor het ontwikkelen van een machine, toegespitst op uw bedrijfstoepassing, wordt geadviseerd vooral langs te komen op de Akerboomstand. Kijk voor meer informatie ook eens op
de compleet vernieuwde website: www.akerboom.nl
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4F 06
ANTHA VAN HIENEN BV

Antha van Hienen presenteert op de Mechanisatietentoonstelling als noviteit de schipplantmachine met een spoorbreedte van 1.80 m en
een elektrisch aangedreven plantgedeelte. De
bandsnelheden zijn elektronisch gekoppeld

3A 01
ARCAZEN

Ook dit jaar presenteert ArcaZen weer haar
innovatieve producten tijdens de SMTB in Lisse. ArcaZen is een handelsorganisatie die zich
richt op innovatieve producten voor de agrarische sector. Een van deze succesvolle producten is het TAMA Bollennet, dat door gebruikers
is ontwikkeld, en gebruik maakt van de nieuwste technieken. ArcaZen Dienstverlening is de
pijler die zich richt op het verwerken van agrarische producten. Hierbij variëren de werkzaamheden aanzienlijk, van lelieschubben
en hyacinten hollen tot enten. ArcaZen richt
zich naar verluidt op specialistische wijze op
de logistiek en het verwerkingsproces. Hierbij
wordt gewerkt met zeer ervaren medewerkers,
waardoor een constante kwaliteit wordt gegarandeerd. Daarnaast is duurzaamheid een
belangrijke pijler binnen de verschillende afdelingen. ArcaZen Micro Clean Solutions is leverancier van onder andere BulbSweep, die met
behulp van geluidsgolven schimmels, virussen
en bacteriën dood. Ondertussen zijn er tevreden gebruikers, met verbazingwekkende resultaten. Het nieuwste product binnen de duurzame lijn, is de Eco Climate Converter (ECC).
Deze machine ontvochtigt op milieuvriendelijke wijze de lucht in de kas, waardoor energie
wordt teruggewonnen en een energiebesparing tot wel 70% realiseerbaar is. Graag vertelt
ArcaZen meer over de bijzondere mogelijkheden van hun producten tijdens de beurs. Kijk
ook eens op www.ArcaZen.com

B

de pH waarden in hun watersysteem. Volgens
Benfried hoeft dat niet, want Aquanox komt de
opname van meststoffen ten goede. In succesvolle proeven (Wageningen UR glastuinbouw
en Proeftuin Zwaagdijk) is de Aquanox verneveld toegepast. De vernevelaar zorgt voor
een koude mist, die de materialen in de ruimte niet nat maakt. Flora Holland, Wageningen
UR glastuinbouw en Proeftuin Zwaagdijk hebben onderzoek gedaan in onder andere roos
(meeldauw), komkommer (meeldauw) en gerbera (botrytis). Meer info? Stuur een mail of bel
015-256 93 56.

4A 08
M. BAKKER & ZONEN

M. Bakker Kistenfabriek is producent van een
zeer uitgebreid pakket aan houten producten. Deze producten worden klantspecifiek op
maat en op bestelling geproduceerd. De producten worden uitsluitend geproduceerd van
Noord-Scandinavisch vurenhout. Het hout
word geproduceerd in zogenaamde productiebossen in Scandinavië. Het bedrijf is tevens
HT gecertificeerd en geregistreerd. Koper en
gebruikers van houten verpakkingen wordt
daarmee probleemloos wereldwijd transport
gegarandeerd.

B

Het assortiment bestaat onder meer uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pallets voor éénmalig gebruik
pallets voor meermalig gebruik
witloftrekbakken
broeibakken
kuubkisten
exportkisten en kratten
boxpallets
bloembollen- en groentekratten
houten ringen voor de boomkwekerij
gaasbakken en gaasbakonderzetters
houten displayrekken
wijn- en geschenkkistjes
voorraadkisten
zeewaardige verpakkingen
magazijnvlonders
enz. enz.

Wilt u meer van het bedrijf en de producten
weten?Kijk dan op www.kistenfabriek.nl

B

4D 08
BASF

BASF Nederland BV is een innovatief bedrijf
dat zich richt op ontwikkeling, registratie en
verkoop van gewasbeschermingsmiddelen
voor onder andere de bloembollenteelt. Dit
jaar staat de stand in het teken van Collis dat,
naast een toelating voor de boldompeling,
afgelopen zomer een toelating heeft gekregen

voor de bladbespuiting. Collis kan nu ook voor
de vuurbestrijding in bloembollen en bloemknollen ingezet worden. Dit is een welkome
aanvulling voor het middelenpakket in de
bloembollen. Collis bevat de werkzame stoffen
kresoxim-methyl en boscalid. Beide werkzame
stoffen staan erom bekend dat ze zeer zacht
zijn voor het gewas. Daarnaast is bewezen dat
de combinatie van deze twee werkzame stoffen zeer effectief is tegen de Botrytis schimmel.
Collis is snel regenvast en de vloeibare formulering (SC) is zeer gebruiksvriendelijk. Naast
Collis wordt de nieuwe, innovatieve verpakking van BASF, het Ecopack gepresenteerd.
Deze nieuwe kanisters zijn gemakkelijker in
gebruik en vriendelijker voor het milieu. Door
het innovatieve ontwerp is het mogelijk om de
middelen zonder ‘geklots’ uit te schenken. Ook
de seal zit niet meer op de fles, maar is in de
dop weggewerkt. Er is in de praktijk al ervaring
opgedaan met het Ecopack en komend seizoen
zullen meer BASF-producten in de nieuwe verpakking geleverd worden.

B

4H13
BENFRIED BV

Benfried BV komt met informatie over de
mogelijkheden van Aquanox tegen meeldauw en botrytis. Aquanox is een oplossing
met water, onderchlorigzuur, ozon en waterstofperoxide. De Aquanox machine maakt
op het bedrijf de Aquanox vloeistof die bruikbaar is. De Aquanox vloeistof kan ook worden
gebruikt in leidingsystemen om het water biologisch en chemisch stabiel te houden. Een
alternatief voor peroxide en chloorbleekloog.
Aquanox heeft echter een hoger redoxpotentiaal en is veilig in gebruik. Organismen in leidingen onttrekken zuurstof voor hun ontwikkeling.
Door die organismen te doden blijft de zuurstof, maar ook de voeding behouden voor de
plant. De verspreiding van organismen in het
watersysteem van de kwekerij wordt gestopt.
De pH van de voedingsoplossing zal stabieler zijn. Veel bedrijven kampen met oplopen-

4F 07
BULBFUST BV

Bulbfust BV heeft al ruim 20 jaar ervaring in
de waterbroei van tulpen en biedt hiermee de
zekerheid en kennis die nodig zijn in dit vakgebied . Vorig jaar introduceerde Bulbfust haar
innovatie de NOVA-krat, naar verluidt de beste oplossing voor stilstaand water en semi eb
en vloed. De NOVA-krat bestaat uit één geheel
en heeft een vakverdeling voor 126 bollen op

stilstaand water en 124 bollen op semi eb en
vloed voor ziftmaat 10, 11 en 12/13. Meer of
minder planten is uiteraard ook mogelijk. De
bollen staan extra stevig omdat deze op vier
pennen komen te staan die dezelfde afmetingen hebben als de hydrotray. De wortels worden geleid in een vierkant, waardoor de bollen
verenkelen en dus het meeplukken minimaliseert. Iedere bol heeft als het ware zijn eigen
bewortelingsruimte. Door de juiste indeling
met de schotjes op de bodem is er een snelle
waterdoorstroming/verdeling in de NOVA-krat.
De NOVA-krat is minimaal stapelbaar tot 350
kg. Bel voor meer vragen naar +31 (0)6 53 79
50 59 of +31 (0)227 60 35 82.

C

4D 02
CAV AGROTHEEK B.V.

CAV Agrotheek BV is een toeleverancier van
ondermeer: gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen, zaaizaden, kennis en bloembollennetten. Op de beurs richt het bedrijf zich
met een drietal aandachtspunten om het streven naar Innovatie kracht bij zetten.
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1) Cocos/potgrondbroei
Na vier jaar onderzoek hebben diverse klanten
voor een potgrond/cocos-substraat van CAV
Agrotheek/Legro gekozen. Zo’n 10.000m3 is
dit opplantseizoen uitgeleverd voor tulpen en
lelies. De substaten van CAV Agrotheek/Legro
bevatten ondermeer lava in plaats van zand en
zijn uniform van kwaliteit en R.H.P. gekeurd.
2) Onderzoek en begeleiding
Sinds de overname van Bloembol Advies
Bureau heeft CAV Agrotheek nog meer kennis
in huis om de relaties zo objectief en kundig
mogelijk te adviseren. Diensten als stadiumonderzoek en bassins keuren kunnen eveneens
worden aangeboden. De advisering en begeleiding wordt nu ook ondersteund door eigen
onderzoek.
3) Agrotheek Bloembollennetten
Sinds 2008 hebben heeft CAV Agrotheek de
gehele productie van bloembollennetten in
eigenhand. Om de innovatie en kostprijs te
waarborgen is deze stap gezet. De buisnetten
van CAV en het vlakke net hebben een significant hogere trekkracht. Daarnaast is een 5
jarig onderzoeksprogramma gestart waarbij
bolbeschadiging, aansluiting met de bodem,
loslaten van de bol en breedte van het bovennet centraal staan. Meer info is in de stand verkrijgbaar

C

naar de gewenste plantdichtheid, laat verhoudingen zien van wat er dikker geplant wordt
aan de buitenkanten en heeft een uniek vellenfilter, waardoor vervuiling en storingen worden voorkomen. Tweede noviteit zijn de nieuwe hechtkoppen voor de kaarthechter met de
volgende eigenschappen: een grotere betrouwbaarheid, minder mechanische delen en een
robuuste uitvoering. Daarnaast komt Cremer
met de Partij data registratie voor de verpakkingsmachine voor het inzichtelijk maken van
gegevens op partijniveau. Een bezoek aan de
Cremer-stand is derhalve de moeite waard.

D

3A 03
VAN DIJKE PROCESSING
EQUIPMENT

Organisch materiaal in het proceswater? En
dus stankoverlast in het bassin? De Van Dijke Filterband biedt naar verluidt dé oplossing!
Deze filterband is een dynamisch filter, waarbij een draaiende transportband is geplaatst in
een bakconstructie. Het proceswater zakt door

4A 02
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de filterband heen en de vaste deeltjes blijven
achter op deze band. Deze transporteert ze vervolgens naar de bovenkant van de bak en stort
ze daar in een kist of een vervolgband. Een kopschraper aan het eind van de band zorgt ervoor
dat deze deeltjes van het filter afgeschraapt
worden. De lagering en aandrijving zijn allemaal buiten de constructie geplaatst, waardoor
een minimum aan onderhoud noodzakelijk is.
Verder presenteert Van Dijke de nieuwste aanwinst op het spoelgebied: de Van Dijke S-600
spoelmachine! Deze machine is in navolging
van de S-320, S-400 en de S-500 ontstaan,
omdat er steeds hogere verwerkingscapaciteiten gevraagd worden bij het verwerken van
de bloembollen. Op de stand kunnen belangstellenden kennismaken met deze machine.
Tevens is er op de beurs de aftrap van het jubileumjaar: 50 jaar Van Dijke! Bezoekers kunnen
zich laten verrassen op de Van Dijke-stand !

4F05
DLV PLANT

Ook dit jaar is de Kennismarkt Energie aanwezig op de Mechanisatieshow begin januari te Lisse. In opdracht van de stuurgroep
MeerJarenAfspraak-Energie (MJA-E) zullen
medewerkers van DLV Plant en PPO Bollen,
Bomen & Fruit de beursbezoekers weer informeren over de laatste onderzoekresultaten
op het gebied van energiebesparing en adviseren over de energiebesparingsmogelijkheden op het bedrijf. Ook in 2010 heeft de Kennismarkt Energie een ‘eigen’ stand. Hierdoor
is men goed herkenbaar en toegankelijk voor
geïnteresseerden met allerlei vragen op het
gebied van energie(besparing), zoals afgeronde luchtopening, frequentieregeling, ethyleenanalyser, drogen met kaslucht, zonnedak, broei
op meerdere lagen, temperatuurintegratie, 1laags versus 2-laagsbewaarsysteem, lelieplantgoedbewaring, energieverbruik bijzondere bolgewassen, duurzame energiemogelijkheden en
de energiemarkt. Voor al deze en overige energievraagstukken kan men terecht op de stand
in vak 4F05.

D

CREMER

Op de Mechanisatietentoonstelling is één
bedrijf te vinden dat alle jaren als deelnemer
heeft meegedaan en dat is Cremer. Het bedrijf
ziet het als een absolute must deel te nemen
aan de belangrijkste beurs voor het bloembollenvak. Voor Cremer is het tevens een prachtige gelegenheid beursbezoekers te informeren en de drie noviteiten te tonen die er dit jaar
zijn, te beginnen met de Tel-O-Scope telunit
voor de plantmachine (zie foto). Deze machine telt alle bollen op volledige bedbreedte die
geplant worden, kan automatisch bijregelen

D

2A 01
DRAKA INTERFOAM

Draka Interfoam BV uit Hillegom staat algemeen bekend als fabrikant van polyether bollenplaten voor de groei en het transport van
bolgewassen en snijbloemen middels de gaasbakken en exportkratten. Deze bollenplaten worden al jaren met succes ingezet door
broeiers(bol op pot) en besparen een hoop
geld omdat beschadiging tijdens het transport tot een minimum beperkt blijft en de
groei gewoon door kan blijven gaan. Door de
jarenlange ervaring heeft Draka inmiddels ook
het buitenland weten te veroveren met haar
producten in deze branche. Draka Interfoam
BV denkt graag met zijn klanten mee en staat
open voor nieuwe ideeën of toepassingen met
polyetherschuim voor de bollen-, planten- en
snijbloemensector. Zijn er vragen of ideeën
kom dan gerust langs op de Draka-stand of bel
met het verkoopkantoor via nummer 0252578888.

E

1B 03
EE CARE

EE Care viert dit jaar haar 10-jarig jubileum!
Sinds 1 januari 2001 treedt EE Care op als intermediair voor alle energiezaken in de regio. EE
Care is specialist op terreinen als: vrije energiemarkt, inkoop energie, energietarieven, energietechnieken en subsidies. De missie van EE
Care is een bijdrage te leveren aan de reductie van energiekosten bij de klant en aan de
milieubelasting in het algemeen. Alles wat met
energie te maken heeft wordt op deskundige

en professionele wijze door EE Care beoordeeld door middel van het opstellen van technische, organisatorische, financiële en juridische analyses. Sinds begin 2010 is EE Care in
staat om de energiefacturen van de energiebedrijven volledig te simuleren en, zelfs nog voordat de energiefactuur in de brievenbus ligt, de
energiekosten nauwkeurig te voorspellen. Dit
jaar heeft EE Care met Stedin meetbedrijf een
raamcontract getekend voor het, zonder meerkosten, digitaliseren van het meterpark bij haar
klanten. Thans zijn er 50 elektriciteitsmeters
vervangen door op afstand uitleesbare meters.
De meetdata kan zowel door de klant als door
de adviseurs van EE Care worden bekeken. EE
Care analyseert deze gegevens en geeft energiebesparende adviezen. Volgend jaar zal er
ook een oplossing worden gezocht voor de gasen watermeters.

F

4H 07
FAGRO BV

Fagro Innovatief celbeton-injectie-systeem
als snelle en efficiënte oplossing bij verzakte betonvloeren is al meer dan 15 jaar succesvol in Nederland. Veel bedrijven kampen
met vloerproblemen, verzakte betonvloeren
of geknikte vloeren waardoor deze niet optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer een
betonvloer verzakt is wordt er vaak aan renoveren gedacht. Het gevolg: dure en tijdrovende
sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden,
nieuwe betonvloeren en eventueel nieuwe

dekvloeren. Fagro BV biedt hier dé oplossing
voor verzakte betonvloeren in opslag- en productiehallen, in de weg- en straatbouw, bij
atletiekbanen en sportplaatsen, bij serres en
bergingen et cetera. Deze problemen zijn zonder hoge kosten en veel overlast op te lossen.
Door middel van een uniek celbeton-injectie-systeem wordt een lichtgewicht betonproduct “Celbeton” genaamd, onder de verzakking
geïnjecteerd. Hierdoor zorgt Fagro ervoor, dat
de verzakking snel en efficiënt wordt verholpen. De betonvloer wordt gewoon “gelift” tot
het gewenst niveau. Celbeton is een milieu-

vriendelijk materiaal en volledig recyclebaar.
Het Fagro celbeton-injectie-systeem is en
was al voor honderden bedrijven, gemeenten
en instanties dé oplossing voor hun vloerprobleem. Van grote logistieke bedrijven en distributiecenters, bedrijven uit de landbouw tot
opdrachten van Rijkswaterstaat, woningbouw
en particulier. Meer info? Kijk op www.vloerliften.nl of neem contact op Gerben Lemstra, tel.
0514-533174 of 06-20390415, fax 0514-534031,
e-mail: lemstra@vloerlift.nl

F
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4B 12
FRESHPACK HANDLING
SYSTEMS

De nieuwe bloembollenverpakking van Freshpack Handling Systems bestaat uit net én film.
Door slim combineren van het geëxtrudeerde net en het (te bedrukken) film, kan er dus
een geheel nieuwe verpakking in de bloembollenwereld worden geïntroduceerd. Freshpack
is al vele jaren actief in de aardappel-, groenten- en fruitwereld. Freshpack levert aan de
AGF-verpakkers verschillende weeg- en telmachines, de verpakkingsmachines en de ver-

FLORA LIFE EUROPE

FreshStart wordt sinds 2008 in een toenemend
aantal praktijkcellen toegepast. Deze nieuwe
technologie blijkt zeer effectief tegen ethyleenschade waardoor de kwaliteit van plantgoed en leverbare bollen behouden blijft. Het
geheim van FreshStart is het actieve bestanddeel 1-methylcyclopropeen (1-MCP) dat de
ethyleenreceptoren in de plantencellen blokkeert zodat ethyleen geen effect meer heeft.
Tulpenbollen die zijn bewaard met FreshStart
hebben een betere beworteling en bloemkwaliteit en kennen een hoge klanttevredenheid.
Bij plantgoed dat is bewaard met FreshStart
wordt extreme verklistering verminderd. Dit
betekent een meetbare toename in productie van leverbare bollen. In 2010 was er een
gemiddelde toename van 18% leverbare bollen. Recent bleek ook de remmende werking
van FreshStart op vluchtige stoffen die galmijt
aantrekken. Galmijt tast de bollen aan tijdens
de bewaring en is een quarantaine-organisme
voor export naar Amerika en Canada. Door
FreshStart vindt er minder galmijtaantasting
plaats. Dankzij de werking tegen ethyleen, kan
tevens de ventilatie met 30% worden verminderd en wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. FreshStart wordt geleverd met een
uitgebreide service door Floralife. De geschiktheid van bewaarcellen wordt beoordeeld en er
worden monsters genomen om het succes van
de toepassing te kunnen bepalen. Neem voor
meer informatie contact op met Arjen de Haan,
tel. 06-46603267.

pakkingsmaterialen welke op deze machines
gebruikt worden. De Vertbag-verpakking kan
ook gewoon gebruikt worden op de Cremeren Hachmang- verpakkingsmachines! Door
een paar slimme aanpassingen door te voeren
kan men volgens zeggen met zijn huidige verpakkingsmachine dus een geheel nieuwe verpakking maken! Vooral interessant voor grotere bloembollenverpakkingen. Meer informatie
over deze Vertbag-verpakking of over de andere aardappel-, groenten- en fruitverpakkingen
van Freshpack? Kom dan naar de Freshpackstand op de mechanisatiebeurs.
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1B 15
GEERLOFS KOELTECHNIEK
BV

Geerlofs koeltechniek houdt zich bezig met het
ontwikkelen en installeren van energiezuinige
koel- en vriesinstallaties. Zo ook in de bloembollensector. Efficiëntst omgaan met energie is een belangrijke reden waarom Geerlofs
zich ook met ventilatietechniek gaat bezighouden. Waarom dan geen ventilatoren uitgevoerd
met EC-motoren? EC-ventilatie zorgt namelijk
voor besparing in de bloembollen. Deze energiezuinige ventilator wordt op de mechanisatietentoonstelling in Lisse tentoongesteld.
EC-motoren zijn energiezuiniger dan de huidige gangbare ventilatoren en eenvoudig toeren regelbaar. Geerlofs heeft deze ventilator
met eigen kennis ontwikkeld. Deze ventilator
heeft een korte duse waardoor minder weer30 december 2010 • BLOEMBOLLENVISIE • 43
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stand tijdens de luchtverplaatsing ontstaat,
heeft een EC-gelijkstroom motor en wordt
door de Sercom- of Geerlofs-besturing volledig toerengeregeld. De gelijkstroom EC-ventilatoren zijn leverbaar met een diameter van
800 of 900 mm en volledig toerenregelbaar.
Uitgevoerd met een korte duse, een 7-bladige,

omtrent gewasbescherming en bemesting van
harte welkom in de stand van GMN, alwaar de
koffie of een consumptie klaar staat.

G

nieuw ontwerp welke het volledige plantseizoen in 2010 heeft gedraaid.

4E 01
H. VAN GERVEN
MECHANISATIE BV

Ook dit jaar is H. van Gerven Mechanisatie BV
met een noviteit aanwezig op de Mechanisatietentoonstelling Bollenstreek. Getoond wordt
de Massey Ferguson 6445-4-Dyna-6 met de
nieuwe Trima Plus voorlader welke is voorzien van mechanische parallelgeleiding. Verder is Van Gerven present met de diverse GERCON-machines voor de vaste plantenteelt. Op
de nieuwe website www.gerven-mechanisatie.nl staat de complete lijn GERCON- machi-

geprofileerde aluminium persgiet vleugel uitgebalanceerde bladgeometrie, volumestroom
vanaf 7.200m3 tot 30.000m3/h. Met de Geerlofs GSP-Bloembollencontroller zijn deze ventilatoren optimaal inzetbaar voor het drogen
en bewaren van bloembollen. Een overig groot
voordeel is dat deze ventilator geluidsarmer is
dan de gangbare ventilatoren. Deze energiezuinige ventilator komt tevens in aanmerking voor
Energie Investerings Aftrek (EIA).

G

4B 08
VAN GENT

Van Gent Van der Meer Nuyens is één van
de niet meer weg te denken bedrijven op de
Mechanisatietentoonstelling en ervaart die
periode als een zeer welkome aanvulling voor
onze afnemers. Vele bestaande en nieuwe contakten worden daar verder uitgebouwd. Nieuw
dit jaar is het feit, dat GMN tijdens de beurs uitleg geeft omtrent een spectaculair “Virus-Waarschuwingssysteem”. Dit systeem verschaft via
fax of e-mail de momenten waarop de kans op
infectie erg hoog is en er een bespuiting dient
plaats te vinden. Daarnaast wordt in de GMNstand dit jaar extra aandacht besteed aan het
middel “KANTOR”, een superuitvloeier, die tot
de nieuwe generatie uitvloeiers en activators
behoort. Goede ervaringen zijn opgedaan als
toevoeging bij glyfosaat, maar ook bij andere gewasbeschermingsmiddelen liggen toepassingsmogelijkheden. Nieuw dit jaar is de
samenwerking met de Stichting Mechanisatie
tot het volgen van licentiebijeenkomsten op de
dinsdag- en woensdagochtend 4 en 5 januari.
Verdere informatie betreffende aanmelding
en dergelijke is te vinden in BloembollenVisie
van 18 november 2010. Beursbezoekers zijn
voor de nieuwste ontwikkelingen en adviezen
44 • BLOEMBOLLENVISIE • 30 december 2010

nes beschreven waaronder de nieuwe lucht
frontschoffelmachine. Bij dit schoffelsysteem
hangt de schoffelbalk in de fronthef. De compressor is achter de tractor geplaatst en wordt
aangedreven door de aftakas. Aan de zijkant
van iedere schoffel is een norzel geplaatst die
onder de grond lucht tussen de planten blaast
en daarmee het onkruid verwijdert. De GERCON-uitdruktafel voor stekplanten heeft enkele productverbeteringen ondergaan zoals een
versterkte uitdrukplaat, luchtkleppen met meer
capaciteit, meer ruimte in de machine voor
betere vuilafvoer en verstevigde bedieningskleppen (zie foto). Natuurlijk ontbreken de producten van Hardi niet op deze stand. Zo zal de
Hardi Twin Stream veldspuit met een nieuwe
boom getoond worden. Voor meer informatie
over veldspuiten en doppen et cetera kan men
ook bij H. van Gerven Mechanisatie BV terecht,
tevens een erkend keuringsstation voor veldspuiten.

G

3B 02
GRAAFSTRA

Graafstra Oosterwolde komt op de mechanisatiebeurs met een nieuwe bollenplantmachine, de AGRA Exact 150/180. Het is een geheel

De bijzondere kenmerken van deze machine
zijn:
• De gehele 5-regel plantvoetenset wordt los
van de trekker en de machine door twee grote, instelbare looprollen op de exact ingestelde diepte gehouden.
• De machine wordt door één persoon vanaf een comfortabele en overzichtelijk plek
geheel bediend.
• Het geheel wordt aangestuurd door een load
sensing hydrauliek systeem.
• De machine kan altijd omgebouwd worden
van 1.50 naar 1.80 teelt of andersom.
• Eenvoudige en overzichtelijke opbouw en
gunstige gewichtverdeling.
Voor de exacte details wordt verwezen naar de
Graafstra-stand

G

4A 10
GROENEWOUD

Firma Groenewoud toont dit jaar meerdere
DEUTZ-FAHR-tractoren die door hun mogelijkheden en maatvoering uitermate geschikt
zijn voor de bloembollensector. De stand zal
gedomineerd worden door 3 en 4-cilinder
modellen. Vanaf ruim 60 pk tot en met 150

pk. Meest in het oog springend is in de 100 pk
klasse de Agrofarm TTV. Deze trekker is verkrijgbaar als 100 en 110 pk 4-cilinder, voorzien
van een 0 – 40 km/u traploze transmissie met
een gereduceerd motortoerental bij maximale transportsnelheid. De transmissie is uitgerust met verschillende rijstrategieën, waarmee
de prioriteit bepaald kan worden of de trekker gebruikt wordt met een constant motortoerental (aftakaswerkzaamheden) of met
een constante rijsnelheid (trekwerkzaamheden) waarbij het doel is de motor met een zuinig motortoerental te laten werken. De trekker
is verder voorzien van 4 aftakastoerentallen, 4
elektrisch bedienbare hulpventiel en een 4 posten cabine. Daarnaast is de Agrofarm ook verkrijgbaar met een 3-voudige powershifttransmissie. Een stapje hoger treft men de M-4 serie
aan. 4-cilinder modellen uit de M-serie met
kenmerken van een 6-cilinder. Hefkracht tot
9,2 ton, 50 km/u, 40 versnellingen en een ruime cabine zijn een aantal van deze kenmerken.
Naast deze twee series wordt de lijn gecomplementeerd door de compacte Agroplus en Agrotron K-serie.

H

ren aftakas (540/540ECO en 1000/1000ECO).
Zoals bij alle CLAAS ARION-tractoren hoort
het koppelen tot het verleden. De transmissie
schakelt eenvoudig van de eerste tot de laatste versnelling met twee drukknoppen op de
handgashendel. De zeer ruime cabine biedt de
chauffeur de ideale werkplek voor lange werkdagen op het veld. De chauffeur heeft maximaal zicht op de werktuigen voor en achter de
tractor door de schuin aflopende motorkap en
de afgeronde spatborden. Ervaar zelf de ongekende mogelijkheden en bezoek de stand.

H

4 D 10
HGR MECHATRONICA BV/
JOS WARMENHOVEN

Een combinatie barstensvol ideeën en ook dit
jaar is er weer veel te zien op de gespecialiseerde snijhyacintenstand. Alle noviteiten sluiten
weer naadloos aan op de oogst, snij en boslijn.
Als eerste een verdere uitbreiding van de snijhyacinten ontbol machines met een afvoerbandje van afvalbollen. Deze past onder alle

4E 05
GEBR. L.& W.
HEEMSKERK B.V.

Gebroeders Heemskerk, de regionale CLAASdealer voor de Haarlemmermeer en omstreken, presenteert dit jaar de nieuwe CLAAS
ARION 400, de nieuwste telg in de CLAASfamilie. Er zijn zes modellen in deze klasse van
90 tot 125 pk. Deze compacte ARION kenmerkt
zich door een uiterst sterke motor, die voorzien is van een moderne common-rail brand-

stof inspuitsysteem. Met zijn lange wielbasis en
zijn nieuwe multifunctionele joystick maakt dit
de trekker tot een echte voorladerspecialist.
Optimaal zicht door een glazen dakluik, 98 l/
min hydraulische opbrengst en de onder belasting te bedienen “REVERSHIFT” omkeerschakeling voor snel en soepel werken. De ARION
400 kan uitgerust worden met een superkruiptransmissie (vanaf 140 m/uur) en een 4 toe-

snijmachinemodellen en is erg mobiel zodat
men vaker geneigd is om het even weg te rijden en met de bezem de boel weer schoon te
maken. Maar natuurlijk is dit bandje universeel
inzetbaar. Heel bijzonder is ook dat in samenwerking met toeleveranciers van onderdelen
een eenmalige zéér scherpe beursaanbieding
is gemaakt (daarom uitsluitend in deze beursweek). Tweede is de laserlichtlijn. Bij het trekken van bloemen is men snel geneigd te korte bloemen te oogsten, terwijl die nog wel een
dagje zouden mogen blijven staan. Door met
een laserlichtlijn op een minimumhoogte over
de bloemen heen te schijnen zullen de bloemen met de juiste lengte oplichten. Dit voorkomt het oogsten van te korte bloemen die op
de veiling toch veel minder opbrengen. Ook
voor het eerst op de beurs te zien is de nieuwe spoel-, sorteer- en bundelmachine. De bloemen worden hier gespoeld, met een camera
op lengte gesorteerd, in bosjes van vijf stuks
afgeteld en van twee elastieken voorzien. De

machine is bedoeld voor de grotere hyacintensnijders. Met de machine is inmiddels ruime
praktijk ervaring opgedaan.

H

1A 03
WOUT HOGERVORST

Bloembollenteelt en milieu leveren bij Wout
Hogervorst een win/win situatie op. Neem de
FENDT tractoren. Veel ondernemers ervaren
dagelijks het extreem lage brandstofverbruik
in combinatie met het zeer hoge comfort voor
de bestuurder. Daardoor is deze tractor de enige in de 4-cilinder klasse met 30% MIA subsidie. Bij de vorkheftrucks wordt de NISSAN lpg
range getoond, in comfort uitblinkend door het
unieke geveerde bestuurdersplatform. Door de
3-weg geregelde katalysator toegelaten voor
binnengebruik vanwege de 99% reductie van
de schadelijke ethyleenuitstoot. In combinatie
met het lage brandstofverbruik goed voor 30%
MIA subsidie en VAMIL. Uniek is dat in de standaard NISSAN TX16 een batterij geplaatst kan
worden van 900 Ah. voor een dagdienst van 11
uur. Om al deze energie zo efficiënt mogelijk in
de heftruck te krijgen tonen wij de Benning HF
lader ( goed voor € 7.000,- energiebesparing in
5 jaar). De combinatie MAZZOTTI / KVERNELAND biedt met 2500 liter tankinhoud en 33
meter spuitbreedte met een rijklaar gewicht
van 4500 kg ongekende mogelijkheden. Dan
de techniek: elektronische niveaumeting, volautomatische regeling van de boomhoogte, 25
cm dopafstand, ringleidingsysteem met pneumatische afsluiter op elke dop, dopkeuze vanuit de cabine, automatische spoelfunctie voor
het reinigen gegarandeerd 100% schoon , automatische sectie schakeling met GPS.

I

4B 02
INTERPOLIS

Je kunt als ondernemer goed verzekerd zijn,
maar bollen zijn onvervangbaar! Overweeg
daarom eens het nut van een elektrakeuring
als onderdeel van de brandpreventie. Brand is
een van de meest voorkomende oorzaken van
verlies van plantgoed. Ligt al het plantgoed in
één schuur en ontstaat er brand, dan is men als
ondernemer in één klap alles kwijt. De verzekering dekt de financiële kant van het herstel van
schuur en inventaris. Maar vaak duurt het daarna nog jaren voordat de ondernemer dezelfde
kwaliteit bollen terugheeft. Vooral bij bijzondere bollen of bollen die langere tijd nodig hebben om leverbaar te zijn, is het verlies schrijnend.
Voorkom brand
Han Spilker, glastuinbouwspecialist van Interpolis en Willem Snoeker, sectormanager bij
Lees verder op pagina 87
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Interpolis, kunnen er over meepraten. Spilker:
“Belangrijke oorzaken van brand zijn elektrische installaties en brandgevaarlijke werkzaamheden als lassen en slijpen in de schuur.
Zorg dat brand niet kàn ontstaan, tref preventieve maatregelen.” De elektrakeuring is zo’n
maatregel. Snoeker: “De elektrische installatie
wordt gekeurd op brandgevaarlijke situaties en
aanrakingsgevaar voor personeel. Onderhoud
verkleint de kans op brand met circa 40%. Ook
voorkomt men een langdurige verstoring van
de bedrijfsprocessen. En dat is weer belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf.” Kijk
op www.interpolis.nl/agro. Want verzekeren is
niet de enige oplossing.
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3B 01
MECHANISATIE
HAARLEMMERMEER BV

4B 06

4C 15
JONGEJANS

Jongejans Luchttechniek blijft de markt verrassen met efficiënte oplossingen voor het
opvangen van stof en vellen. Het bedrijf levert
goede afzuiginstallaties die de werkomstandigheden aanzienlijk verbeteren en tevens zorgen
voor een schoner product. Voor de opvang
van het afgezogen afval is nu ook een eenvoudige en efficiëntie methode gevonden. De
cyclo(o)on(en) word(t)(en) aan de onderkant

zijn vrijwel dezelfde. De wijze waarop de standaard ondersteuning van de processen kan
en moet worden geoptimaliseerd is wel verschillend. Dit wordt mede bepaald door het
beschikbare budget. MD Solutions streeft er
altijd naar zoveel als mogelijk gebruik te maken
van de standaard beschikbare functionaliteiten
zodat migraties naar nieuwe versies soepel en
binnen een redelijk budget kan worden gerealiseerd.

M

JAVO

Javo heeft een ruime expertise in de ontwikkeling van automatiseringen voor de wereldwijde glastuinbouw- en boomkwekerij. Al meer
dan 40 jaar biedt Javo de juiste oplossing voor
vele toepassingen. Naast potmachines, biedt
Javo ook trayautomatisering, grondsystemen,
transport- en robotsystemen. De verschillende systemen kunnen ook in combinatie met
elkaar worden uitgevoerd, waardoor een nog
grotere arbeidsbesparing mogelijk is. Het zeer
uitgebreide programma potmachines is breed
inzetbaar voor het oppotten van alle potplanten, bomen en bolgewassen in zowel ronde
als vierkante potten. De Javo potmachines zijn
zeer duurzaam en volgens alle kwaliteits- en
veiligheidsnormen in de eigen fabriek ontwikkeld en gefabriceerd. Een oude bekende is de
Javo Standaard, een uitermate geschikte potmachine voor de bol-op-pot. Afhankelijk van
het pottype, is deze machine geschikt voor
ronde en vierkante potten van 5cm t/m 25cm.
Optioneel is de Javo Standaard uit te voeren
met een Speciale Elevator, waardoor zware
en vochtige potmengsels kunnen worden verwerkt. Daarnaast zijn ook andere opties mogelijk om de machine verder uit te breiden. Javo
levert maatwerk door middel van de optionele
modules. Op deze manier kan Javo BV de potmachine aanbieden die nauw aansluit bij de
wensen en behoeften van de klant.

J

voorzien van een roterende sluis. Deze sluis
‘lost’ het afval op een lopende band die wordt
aangesloten op een perscontainer. Voordelen:
men hoeft geen afvalkisten meer te wisselen,
het bespaart veel tijd èn er dwarrelt geen stof

en vellen meer! Bovendien valt er fiscaal voordeel te behalen op stofafzuiging. Indien men
besluit een overkapping of nieuwe schuur te
bouwen voor de opslag van bloembollen, kan
men in aanmerking komen voor de Mia- en/
of Vamil-regeling. Met de Mia-regeling mag tot
40% van het geïnvesteerde bedrag van de fiscale winst afgetrokken worden en dankzij de
Vamil-regeling kan men dit bedrijfsmiddel ‘vrij’
afschrijven. Maar dat kan alleen als ook gekozen wordt voor plaatsing van een ontstoffingsinstallatie die er voor zorgt dat de luchtstroom
die naar buiten wordt afgevoerd nagenoeg vrij
is van fijn stof (max. 5 milligram per kuub). Kijk
ook op www.Jongejans-luchttechniek.nl.

M

Een wereldwijde primeur is de door Mechanisatie Haarlemmermeer zelf ontwikkelde zelfrijdende composteerfrees (zie foto) die met een
aantal eenvoudige handelingen geschikt is voor
wegtransport. Beelden van deze indrukwekkende machine worden op de stand getoond. Ook
opvallend is de nieuwste 1.80 MH-rooimachine
welke zeer compleet uitgevoerd is met een aantal vernieuwingen en extra opties. Ook op het
gebied van plantmachines heeft MH zeker niet
stilgestaan. In samenwerking met Cremer Speciaalmachines BV is een telunit ontwikkeld die
het mogelijk maakt zeer nauwkeurig rijafhan-

4A 06
MD SOLUTIONS

MD Solutions heeft zich in 2010 geconcentreerd op het opleveren van diverse, onder
andere op NaviBol gebaseerde projecten en
het blijven voldoen aan alle (wettelijke) vereisten. Waaronder de ondersteuning van de
geautomatiseerde Sagitta-aangifte. In 2011
is een nieuwe versie van NaviBol gepland die
optimaal gebruik maakt van de standaard van
Microsoft Dynamics NAV2009 R2 en die alle
kennis en ervaring in zich heeft die in de afgelopen jaren in projecten met klanten is opgedaan. Op deze basis zullen alle nieuwe en
bestaande klanten beschikken over dezelfde
standaard functionaliteiten. Inclusief de functionele behoeften van kwekers. De gebruikers
van NaviBol zijn zowel kleine als middelgrote en grote ondernemingen in de bloembollenbranche. Op basis van de ervaringen is een
model met uitgangspunten ontwikkeld om alle
bedrijven een bij de omvang passend financieel en inhoudelijk voorstel te kunnen doen. De
processen die moeten worden ondersteund

kelijk het gewenste aantal bollen te planten. De
telunit werkt in combinatie met de MH-Multitronic–Synchrodrive plantbandregeling die is
gekoppeld aan de telunit. Nieuw is ook de MHstempelautomaat, met name geschikt voor het
nauwkeurig planten van Zantedeschia’s. Deze
zet rijafhankelijk een gewenst aantal afdrukken
in het overgeschoten plantbed. De onderlinge
regelafstand is in het scherm van de machinemonitor in te voeren. Het aantal gezette afdrukken is met een teller uit te lezen. Ook nieuw
is de MH-haksel-zuigwagen. Hiermee is het
mogelijk in één werkgang te hakselen, op te zuigen en te verzamelen. Doordat deze wagen kan
worden voorzien van een meelopend gestuurd
tandem en gestuurde dissel heeft men een zeer
wendbare, degelijke en multifunctionele wagen
met zeer veel zuigkracht.
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4 B 18
MEEUWENOORD GROEP

Totaalpartner op het gebied van Transport,
Container Verhuur en Recycling! De Meeuwenoord Groep uit Noordwijkerhout is in de
Duin- & Bollenstreek één van de bekendste

en oudste spelers in de vervoersbranche. Zij
hebben zich volledig gespecialiseerd op transport- en recyclinggebied. De Meeuwenoord
Groep hecht grote waarde aan service, klantgerichtheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid
en heeft in dit kader nieuwe ontwikkelingen.
Zo kan men nu bij Meeuwenoord eenvoudig
zand en tuinaarde bestellen in een container!
De container mag twee weken blijven staan en
wordt eventueel leeg weggehaald, maar men
kan natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik
maken de container inclusief afval af te voeren!
Twee vliegen in één klap en huis en tuin weer
netjes opgeruimd!! Klanten ontvangen bij elke
bestelling een open 6 m3 container met handige laadklep! Hier kan men eenvoudig met de
kruiwagen in- en uitrijden, dus minder gedoe
met plankjes en tillen! Menggranulaat en compost zijn leverbaar op aanvraag. Alle tuinaarde,
zand, compost en menggranulaat zijn gecertificeerd! Naast het verkrijgen van informatie en
het maken van afspraken is het ook mogelijk
om mee te doen aan een leuke prijsvraag op de
hoekstand van Meeuwenoord, standnummer
4B 18. Kijk voor meer info op
www.meeuwenoord.nl

M

2A 13
MOLTER BV

Molter BV uit Noordwijkerhout is in 1997
gestart met het kweken van vaste planten waarbij het leveren van kwaliteit en het uitdragen en
delen van kennis belangrijke uitgangspunten
zijn geweest. Het tijdig onderkennen van veranderingen in de markt, het werken met en het
ontwikkelen van de nieuwste technische innovaties hebben er mede toe geleid dat Molter
BV is uitgegroeid tot een van de grootste en leidende vaste plantenkwekerijen in Nederland.
Molter BV zal op de Mechanisatietentoon88 • BLOEMBOLLENVISIE • 30 december 2010

stelling 2011 enkele van de nieuwste concepten presenteren zoals een kruidenblister welke
geschikt is voor zowel de postorder- als de winkelverkoop. Molter BV is sinds 1 januari 2010
een samenwerkingsverband aangegaan met
loonbedrijf F. van der Zalm. De oorsprong van
dit bedrijf ligt in de bloembollensector, waar
veel kennis is opgedaan in het teeltklaar maken
van land. Door de aanschaf van haakarmsystemen zijn de werkzaamheden uitgebreid met
transport van onder andere bagger, grond,
maar ook kool, maïs, gras en zonnebloemen.
Ook is loonbedrijf F. van der Zalm thuis in het
agrarisch loonwerk, zoals kraanwerk, slootwerk
en dergelijke. Door het samengaan van beide

is uitstekend in staat voorlichting te verstrekken over de gevolgen van deze wijzigingen en
belanghebbenden van een goed advies te voorzien omtrent de eventuele te nemen maatregelen. Bezoek de stand om bij te praten over deze
ontwikkelingen.

N

bedrijven kunnen bestaande en toekomstige
relaties uit een nog breder aanbod van agrarische diensten onder één dak kiezen.

N

4D 04
NOTARISKANTOOR
SCHRAMA

Voor veel bezoekers is het bekend dat Notariskantoor Schrama uit Sassenheim op de Mechanisatietentoonstelling in Lisse staat. Dit jaar al
voor de zevende keer. Naast het werk op de
traditionele notariële rechtsgebieden, zoals
onroerend goedrecht, ondernemingsrecht en
personen- en familierecht en het adviseren bij
allerlei notariële aangelegenheden, is er altijd
een speciale band met de agrarische sector.
Het opstellen van koopovereenkomsten voor
de aan- en verkoop van land, het opstellen van
pachtcontracten, het begeleiden en uitvoeren
van bedrijfsoverdracht en de overheveling van
vermogen naar de volgende generatie.
In 2011 zal er veel gaan veranderen voor de BV
als ondernemingsvorm. De wetgeving wordt
voor een groot gedeelte aangepast en dit heeft
tevens consequenties voor bestaande BV’s. De
belangrijkste wijzigingen liggen op het gebied
van aansprakelijkheid, toetsing door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en meer flexibiliteit in de besluitvorming en het kapitaal, waardoor de minimum kapitaalseis van € 18.000,00
komt te vervallen. Notariskantoor Schrama

4B 16
NWH JOBS BV

Ook dit jaar staat uitzendbureau NWH JOBS
uit Noordwijkerhout op de beurs. NWH JOBS is
een jong bedrijf en heeft zich gespecialiseerd in
het uitzenden van Poolse werknemers in voornamelijk de agrarische sector. Na een sterke
groei in 2010 hebben zij hun specialisatie ook
uitgebreid tot onder andere hoveniers, de bouw
en schoonmaakdiensten. NWH JOBS weet als
geen ander wat de klanten voor werknemers
zoeken, omdat het bedrijf is ontstaan uit een
kwekerij, namelijk: Van Wieringen-Nulkes. De
werknemers worden twee keer geselecteerd,
een keer bij hun wervingsbureau in Polen en
een keer op de eigen kwekerij in Noordwijkerhout! De kenmerken van NWH JOBS zijn:
een betrouwbare partner(NEN 4400 gecertificeerd), korte lijnen, 7 dagen per week 24 uur
bereikbaar en een scherp uurtarief. NWH JOBS
heeft zich na 3,5 jaar bewezen als betrouwbare partner. Het uitzendbureau heeft een goede
lijst met referenties van bedrijven die het prettig vinden om te werken met NWH JOBS. Veel
werk, maar te weinig handen of nieuwsgierig
naar de werkwijze van dit relatief jonge dynamische bedrijf? Kom langs en bezoek hen op
de mechanisatiebeurs in Lisse.

O

4F 04
OFFRINGA BV

De geheel vernieuwde Airotator 1600 is samen
met de praktijk ontwikkeld tot een veilige complete, gebruiksvriendelijke, verbeterde machine met de mogelijkheid tot een brede inzet.
Door een andere constructiemethode is het
nu mogelijk om een aan drie zijde gesloten
machine te bouwen met een lichtscherm aan
de voorkant waardoor de machine niet kan
draaien als personen of heftrucks in aanraking kunnen komen met bewegende delen. De

machine wordt aangedreven aan twee kanten
rechtstreeks op de as frequentiegeregeld waardoor het mogelijkheid is de snelheid traploos
te regelen en rustig te laten starten/stoppen,
zodat slijtage en onderhoud tot een minimum
beperkt blijft. Ook is de terugdraaihoek geheel
traploos in te stellen, dus geen standenschakelaar. Daardoor komt het product altijd weer
vlak in de kist en is de machine voor veel producten geschikt. De Airotator start standaard

LD-UV ontsmetting, PLC bediening, Disappyr
dosering, etc. De noviteiten dit jaar zijn:

zienlijk kan worden verkort, waarbij 17% op gas
en 34% op elektriciteit wordt bespaard. Na een
jarenlange stilstand in de innovatie bij bloembollenkisten kan Omnihout BV een alternatieve bloembollenkist leveren die nu en in de
toekomst een aanzienlijke kwaliteitsverbetering kan leveren bij het drogen en bewaren van
bloembollen.

P

met afstandbediening maar het is ook mogelijk
de machine volledig automatisch te laten starten. Andere opties zijn een gedeelde spijlerkap,
complete spijlerkap, kistenteller, verhogingsset,
losfunctie met transportband onder de rotator op een in hoogte verstelbare bok. Na vele
machines gebouwd te hebben durft Offringa
te stellen dat het deze kwaliteitsmachine naar
elke wens kan aanpassen om daarmee hopelijk een nog grotere groep enthousiaste gebruikers te krijgen.

O

4C05
OMNIHOUT BV

Iedereen kent het probleem van de luchtverdeling in bloembollenkisten bij het drogen en
bewaren, die verre van ideaal is. In de praktijk
wordt de beschikbare ventilatiecapaciteit niet
gelijkmatig over de kisten verdeeld. Sommige kisten, met name de kisten tegen de droogwand aan, zijn later droog dan de kisten die
achter in rij gestapeld zijn. Omnihout BV heeft
in samenwerking met bloembollenbedrijf N.J.J.
de Wit, naar een idee van Peter de Wit, een
alternatieve droogkist ontwikkeld met als doel
de luchtverdeling te verbeteren. Deze innovatieve kist werkt met een half(½)-laags beluchtingprincipe waarbij de lucht halverwege de
kist wordt afgevoerd. Na een aantal prototypes
te hebben gebouwd is door PPO/Wageningen
UR een CFD-model gemaakt om de werking
theoretisch te berekenen. Aansluitend zijn bij
praktijkmetingen gedurende het droogproces
de condities in de kisten gemeten. De conclusie daarbij is, dat niet alleen de luchtverdeling
wordt verbeterd maar dat ook de droogtijd aan-

1A 01
MECHANISATIE EN
MACHINEBOUW HANS VAN
DER POEL B.V

Mechanisatie- en machinebouwbedrijf Hans van
der Poel BV is zeer actief
in het ontwikkelen van
tuinbouwmachines, welke het vele handwerk in
de sector mechaniseren.
Dit geeft een enorme verlichting van de werkdruk
voor eindgebruikers. De
klant heeft de mogelijkheid om de machine
op maat te laten maken, zodat deze precies
past in het productieproces. Als bedrijf wordt
door Hans van der Poel BV vooral aandacht
geschonken aan de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de machines, een ergonomische werkomgeving en kostenbesparing
voor de klant. De laatste jaren ging de aandacht
vooral uit naar innovatie. Er werden een aantal nieuwe machines ontwikkeld en daarnaast
werden ook bestaande machines doorontwikkeld om beter te voldoen aan de wensen van
de klant. Zo zijn de Bakkenkantelaar, de Zantedeschiaplanter, de Freesiaplanter, de Kistenkeerder, de Bollenpletter en diverse machines
op rupsen gebouwd. Geïnteresseerd in een van
deze machines of wilt u nader contact met het
bedrijf? Twijfel dan niet en bel Hans van der
Poel, tel. +31 (0)653177134 of bezoek de stand
.

P

4 E 04
POLYTECHNIEK BV

Polytechniek BV uit Venhuizen is een middelgroot installatiebedrijf met circa 65 medewerkers op het gebied van koeltechniek, verwarming, elektrotechniek en procescomputers. De
grote kracht van Polytechniek is alle techniek
onder één dak met als voordelen voor de klant:
alles goed op elkaar afgestemd en geen grijze
gebieden. Polytechniek is vooruitstrevend met
zijn installaties in met name de bloembollensector. Voorbeelden: waterbroei op eb & vloed,

Trommelfilter waterbroei (VERNIEUWD!)
Waar zandfilters en zelfreinigende gaasfilters in
verschillende capaciteiten en uitvoeringen het
lieten afweten, heeft het zelfreinigende trommelfilter zich bewezen. Voordelen: zeer hoge
capaciteit en minimaal verlies aan spoelwater.
Het filter blijft in bedrijf tijdens de spoelactie.
Disappyr dispenser (NIEUW!)
Het middel Disappyr heeft zich inmiddels in
de waterbroei bewezen als prima middel om
de looistoffen uit het water te filteren. Om dit
witte, fijne poeder goed te kunnen doseren,
heeft Polytechniek BV een dispenser ontwikkeld waarin de suspensie eenvoudig ‘opgelost’
kan worden en waarin het ook goed in oplossing blijft.

Ammoniak koeling (HOT)
Voor de grotere centrale koelinstallaties is het
‘oude’ koudemiddel R717 (ofwel Ammoniak)
weer steeds meer in de belangstelling. Het is
zéér energiezuinig, milieuvriendelijk en wordt
ook nog eens gesubsidieerd door de overheid.

P

1B 11
POTVEER

In 2009 heeft de eerste Tulipstar, automatische
bosmachine voor tulpen, zijn functies bewezen. In 2010 heeft Potveer de machine bij diverse kwekers succesvol in de productie in kunnen zetten. De eerste Tulipstar van 2010 draait
alweer vanaf september. Er zullen er dit seizoen nog diverse volgen. Na twee dagen installeren draaide de Tulipstar volop in de productie zijn maximale capaciteit van 14.400 stelen
per uur. Met vijf tot zeven mensen minder dan
voorheen wordt een kwalitatief uitstekend product marktklaar gemaakt. Naast besparing op
arbeid geeft dat ook heel veel rust in het proces
en veel meer flexibiliteit dan mogelijk was. De
Tulipstar is in complete uitvoering te zien op
de Mechanisatietentoonstelling.
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van personeelinzet, controleren en drukkosten
maar direct het voordeel van flexibel kunnen
inspringen op klantvragen. De terugverdientijd ligt vaak al binnen 1 jaar. Naast de hardware kan het LabelTeam ook advies geven op
het gebied van labelsoftware, labelprinters en
andere codeertechnieken. Het LabelTeam
biedt kennis en oplossingen onder een dak
met een duidelijke en heldere communicatie.
(www.labelteam.nl)

S
Sorteermachine Bollen/Knollen
Potveer introduceert op de beurs daarnaast
een nieuwe oplossing voor het bollen sorteren
op maat. De Potveer- sorteerunit is snel en eenvoudig aan iedere sortering en soort aan te passen. Volledig modulair. Minder kans op beschadiging. Een bollenkweker zei hierover: “Potveer
heeft het wiel ronder gemaakt.”

R

4B 10
RESULTX

ResultX–LabelTeam is gespecialiseerd in het
automatiseren van productieprocessen in het
algemeen en etiketteeroplossingen in het bijzonder. Als noviteit voor deze beurs presenteert het LabelTeam de Automatische Capper
Codeerlijn waarmee in een hoog tempo etiketten van verschillende formaten op cappers
worden aangebracht. Snelheid is afhankelijk
van etiket- en capperformaat en varieert bij de
standaardoplossing tussen de 6000 tot maximaal 9000 stuks per uur. Makkelijk en snel om
te stellen naar andere formaten en dus uitermate geschikt voor zowel grote als kleine “tussendoor” orders. Als optie kan ook inline geprint
en aangebracht worden. Voor de bediening is
slechts 1 persoon nodig. Snel grote hoeveelheden cappers voorzien van een etiket, mogelijkheid tot nauwkeurig afplakken van barcodes,
altijd recht geplakte etiketten en actiestickers
zijn een greep uit de voordelen van dit apparaat. Geen tijdverlies meer aan het regelen

3A 02
SCHOUTEN SORTING
EQUIPMENT B.V.

Dit jaar zal Schouten Sorting Equipment BV
weer aanwezig zijn op de mechanisatiebeurs
met een bijzondere stand. Bijzonder omdat
er dit jaar veel nieuwe ontwikkelingen zijn die
Schouten aan haar relaties kan laten zien. Op
de stand is bijvoorbeeld de geoctrooieerde
lelieverenkelaar te zien die het afgelopen verwerkingsseizoen bij een viertal klanten heeft
gedraaid. Deze lelieverenkelaar, waarin een
verlijner is verwerkt, verenkelt de lelies rustig
en toch snel op een productvriendelijke manier
waarbij een hoge vullingsgraad mogelijk is. Een
andere succesvolle innovatie die Schouten laat
zien, is de onderhoudsarme lelieshaver. De eerste machines hebben inmiddels een seizoen
probleemloos gedraaid en overtreffen alle verwachtingen. Ook is de afgelopen weken door
de ontwikkelaars van Schouten hard gewerkt
aan een nieuwe kistenvuller met zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Tot slot heeft
Schouten Sorting Equipment BV nog een laatste grote ontwikkeling die op dinsdag 4 januari
om 13.30 uur op de stand onthuld zal worden.
Enkele kernwoorden van deze ontwikkeling
zijn: ‘synergie’, ‘ontwikkeling’, ‘kwaliteit’, ‘waarde’ en ‘kennis’. Alle Schouten- relaties en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd
om bij de onthulling aanwezig te zijn.

B

4E 02
BERNARD SCHULTE

Is energie besparing in de bollensector nog
niet betaalbaar? Bernard Schulte uit Voorhout
kwam op het idee om een warmteterugwinning
te ontwikkelen voor de bollenteelt. Deze warmteterugwinning moest rendabel en betaalbaar
zijn en zeker ook vertrouwen geven. Daarbij
was het belangrijk dat de investering in gemiddeld 5 jaar terugverdiend kan worden.
Vertrouwen
Denk eens aan vertrouwen voor de teelt van
tulpen; 100% buitenlucht en gegarandeerd
35% rendement of meer, waar nog meer uit te
halen is door bijvoorbeeld 70% buitenlucht en
30% binnenlucht te draaien. En vrij te zijn van
het probleem wat ethyleen met zich mee kan
brengen. Maar wat te denken van het stoken
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van de hyacint?
Hier wordt het meeste bespaard door de hoge
temperaturen tot 44ºC.

Nieuwbouw/bestaande bouw
De besparingen kunnen tevens hoger oplopen
daar het leidingnet, de kleppen, de pompen en
het ketelvermogen kunnen worden beperkt.
Uiteraard heeft Schulte ook voor alle bestaande installaties in de Agro-techniek oplossingen.
Zo heeft het bedrijf een warmte terugwinningunit ontwikkeld die een goed vertrouwen zal
brengen bij elke kweker.
Wie zal hier nou niet lekkerder van slapen? En
dat is nou precies wat Schulte wil bereiken. Kijk
voor meer informatie op www.bernardschulte.
nl

S

1B 13
SENSITECH

Wilt u bloembollen van een uitstekende kwaliteit? Om de kwaliteit van bloembollen te vergroten is een goede beheersing van temperatuur, luchtvochtigheid en ethyleenafgifte
binnen de gehele goederenstroom van groot
belang. Een goede kwaliteit leidt immers tot
een hogere winst en beter imago. Toch blijkt in
de praktijk dat dit veel moeilijker te realiseren is
dan gedacht. Voor leveranciers wordt het proces om de ‘cold chain’ te beheersen een ware
uitdaging zodra het product het magazijn verlaat. Bloembollen die verkeerd worden geladen
in een vrachtwagen of een schip met als gevolg
temperatuurschommelingen, veranderende
luchtvochtigheid en ethyleenafgifte kunnen
al leiden tot kwaliteitsverlies en sneller bederf
(onder andere fusarium) waardoor deze niet
meer verkoopbaar zijn! Sensitech is de specialist op het gebied van ‘cold chain’ en levert
producten, software en services om transporten elektronisch te monitoren met als resultaat
duidelijke grafieken, tabellen en rapportages
van het verloop van temperatuur en/of luchtvochtigheid. De medewerkersvan Sensitech
hebben ruime ervaring in de bloembollenbranche en zoeken samen met de klant naar de
beste oplossing. Ga voor meer informatie naar
www.sensitech.eu of neem contact op met het
EMEA-hoofdkantoor, tel. 0252 - 211108 of mail
via info@sensitech.eu

S

4C 01
SERCOM

SERCOM heeft onlangs een aantrekkelijke software-update noviteit gelanceerd. Door in te
stappen in de innovatie trein ‘de innovatief’ is
het mogelijk om nieuwe en innovatieve regelingen ten volle te gaan benutten. De hierdoor
ontstane energiebesparing kan, juist in deze
tijd, aanzienlijk oplopen en is dus erg interessant.
SERCOM heeft een bronze , silver en gold
membership ontwikkeld, waarbij de eindgebruiker met het gold membership over de
meest recente software beschikt. De andere memberships zitten daar respectievelijk
een niveau onder. Voor deze klimaatsoftware
update abonnementen geldt: In een looptijd
van 3 jaar ontvangt men ieder jaar een software-update waardoor er mogelijk nóg meer
energie bespaard kan worden! Naast de instapkosten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd,
afhankelijk van het gekozen membership,
waarna men de komende drie jaar softwaretechnisch ‘in het spoor’ blijft. Als klap op de
vuurpijl kan tegen inlevering van de instapkaart (zie Mechanisatiespecial BloembollenVisie) een korting verkregen worden die op de
desbetreffende instapkaart vermeld staat. Deze
actie is geldig tijdens de Mechanisatietentoonstelling van 4 t/m 7 januari 2011. Vraag naar
een persoonlijke offerte in de SERCOM-stand
4C01. Wat de keus ook wordt, bij SERCOM
reist men altijd business-class!

S

4A 03
VANDER SLOT TECHNIEK
EN CONSTRUCTIE

Van der Slot techniek en constructie is een servicegericht mechanisatiebedrijf. Het bedrijf
heeft dealerschappen van gerenommeerde
merken en kan verder aan alle wensen een
invulling geven. Sinds de eerste presentatie op
de mechanisatiebeurs vorig jaar is er al weer
heel wat veranderd binnen het bedrijf. Zo heeft
Van der Slot in nauwe samenwerking met ELM
Bleiswijk het afgelopen jaar het dealerschap
van Case Ih en Steyr op zich genomen. De verkoop en service wordt aangeboden vanaf onze
nieuwe vestiging aan de Walserij 8 in Noordwijkerhout. Hier is het bedrijf in augustus jl. naartoe verhuisd zodat de klant in een goede sfeer
snel geholpen kan worden en een passende
oplossing gevonden kan worden. Aansluitend
op de verhuizing is Van der Slot het merk Kuhn
in de landbouwmachines gaan vertegenwoordigen, Kuhn heeft een ruim programma, zoals
freesbakken, rotoreggen, ploegen, woelpoten,
maaiarmen, grasmaaiers, harken en persen.
Tevens levert Van der Slot Rauch-kunstmeststrooiers en Einbock-zaaibakken. Voor in de
schuur onderhoudt het bedrijf verwerkings-

lijnen en kunnen voor de klant maatoplossingen geconstrueerd worden. Ook voor interne
transportproblemen zijn middels het gerenommeerde merk Caterpillar oplossingen te bedenken. Om na en tijdens alle werkzaamheden de
machines en het bedrijf schoon te houden is
Van der Slot dealer van Dibo-cleaning machi-

Dit jaar in de stand, zoals gebruikelijk, een
greep uit het leveringsprogramma. De vertegenwoordigers, Johan Goudsblom, Reinder
Kooistra, Chris Kemp en Eddie Markink praten belangstellenden graag bij over de laatste
ontwikkelingen rondom deze gerenommeerde
kwaliteitsmerken. Kijk ook eens op www.vandersluisbv.nl. Hier zijn alle Van der Sluis-producten, gebruikte machines en nieuwsfeiten te
vinden. Of bezoek de stand, de koffie staat ook
dit jaar weer klaar.

S

nes. Dibo levert een compleet pakket, zoals
stofzuigers, hoge drukreinigers en veeg- en
schrobmachines.
Kortom, een veelzijdig en compleet programma om de klant van dienst te kunnen zijn.

S

4 E 03
J. VAN DER SLUIS BV

J.van der Sluis BV is een bedrijf met vestigingen
in Anna Paulowna en Dirkshorn. Beide vestigingen vertegenwoordigen:
-John Deere-tractoren, combines, veldspuiten
en tuin- en parkmachines
-Linde intern transport
-Kuhn-werktuigen
-AP/Faber-beregeningsmachines
-Beyne-veldspuiten
-Jako-kippers
-Caterpillar-verreikers
-AVR-grondbewerkingsmachines
-Nilfisk-Alto-reinigingsmachines
-Kieken- industriestofzuigers
-Dalbo-schijvencultivator
-SLP-stellingen

1A 04
MECHANISATIEBEDRIJF
M.A. VAN DER SLUIS

Ook dit jaar hoopt Mechanisatiebedrijf M.A.
van der Sluis bezoekers te mogen begroeten
in de stand op de Mechanisatietentoonstelling
te Lisse. Getoond wordt dit jaar een vernieuwde tulpen- en leliekopmachine op een spoorbreedte van 1,80 meter. Het frame is verhoogd
zodat de bodemvrijheid nu ruim 1 meter
bedraagt. Verder is de stuurinrichting uitgevoerd met stuurbekrachtiging, en de snelheidsregeling met een hydraulische servobesturing.
Het vergrootte kopperrondsel met getordeerde
bladen in bedcontour is voorzien van een bladdrukker, welke eenvoudig verwijderd kan worden voor kopwerk in de lelies. Daarnaast zal de
volautomatische touwafhaler voor strobalen te
zien zijn. In de praktijk is deze machine zeer

betrouwbaar gebleken en worden er goede
resultaten bereikt, ongeacht het aantal touwen
om de balen. De touwafhaler is zodanig uitgevoerd, dat deze eenvoudig op een bestaand
kettingdak te monteren is. Omdat lang niet alle
machines op de stand getoond kunnen worden, wordt hierbij verwezen naar internetpagina www.maartenvandersluis.nl. Hier is uitgebreide informatie over alle machines uit het
leveringspakket te vinden. Uiteraard blijft M.A.
van der Sluis tevens hèt adres voor aanpassingen aan huidige machines, en het leveren van
maatwerk in mechanisatie van productieprocessen.
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S

4B01
SMIT CONSTRUCTIE BV,

Smit Constructie BV toont een fustreiniger met
zes hogedruk nozzles. De nozzles zijn bewegend opgesteld om een perfecte reiniging van
de bakken te krijgen. Speciaal voor het nieuwste broeifust met veel schotjes op de bodem.
De machines kunnen worden uitgebreid met
een stapelaar, geheel van RVS met een bufferbaan. Ook te zien is de ontsmettingslijn,
in lengte variërend van 8 tot 24 meter, geheel
thermisch verzinkt en afgewerkt met aluminiumbeplating. De capaciteit 150 m3/uur,
geschikt voor elke kistmaat en leverbaar met
onderstel om eenvoudig te verplaatsen. Daarnaast de selectiewagen, elektrisch aangedreven
door middel van twee elektromotoren. Door de
grote stuuruitslag kan door middel van de joystick op het kopeinde een krappe bocht worden gemaakt, zodat er niet handmatig dient te
worden omgezet. Door frequentieregelaars kan
de juiste werksnelheid worden ingesteld. Grote
voordelen: zeer geluidsarm, goed stuurbereik

en snelheidsregeling, perfect lig- of zitcomfort
en groot bedieningsgemak. Uitvoerbaar voor
1,50 en 1,80 en 2,3 of 4 personen. Tevens informatie over Easy Carrier systeem, containerstellingen, containerliften, fust- en containerreinigers, water verversmachines, spuitbomen,
gietbomen en nevelbomen, aan- en afvoerbanden en kopmachine. Kom vrijblijvend langs in
de stand en vraag naar de nieuwste ontwikkelingen.

T

4 E 10
M. VAN TOL BV,

M. van Tol BV, Harsweg 12 in Ter Aar is een
groothandel welke gespecialiseerd is in isolatiematerialen. Op de beurs besteedt het bedrijf
dit keer speciaal aandacht aan geïsoleerde
sandwich dak- en gevelpanelen voor bedrijfsruimten en scheidingswanden. Deze panelen zijn verkrijgbaar in diverse profileringen
van zogenaamd damwandprofiel tot dakpan92 • BLOEMBOLLENVISIE • 30 december 2010

profiel, eventueel leverbaar in brandwerende
uitvoering. Sandwichpanelen worden veelal
toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Naast
levering van deze materialen verstrekt het
bedrijf deskundige informatie over de verschillende toepassingen en mogelijkheden en kan
het tevens de montage verzorgen. Bij bouw- of
verbouwplannen is een bezoek aan de stand
beslist de moeite waard.

T

4D12
TOTAL SYSTEMS

Total Systems zal dit jaar twee nieuwe ontwikkelingen presenteren. De ONTBOLMACHINE voor de tulpenbroeierij en de SERVO-VERENKELAAR voor de lelieverwerking.

De ontbolmachine is in samenwerking met
diverse tulpenbroeiers en de technische afdeling van Total Systems ontworpen. Steelbreuken, capaciteit, geluid, eenvoudige bediening
en onderhoudsvriendelijk waren hierbij de uitgangspunten. Ook de Servo-verenkelaar is in
samenwerking met diverse leliekwekers en de
technische afdeling van Total Systems ontworpen. Deze machine is afgelopen seizoen geleverd aan diverse bedrijven. Eenvoud, capaciteit
en kwaliteitsverhogend met minder mensen of
minder arbeidsuren waren hierbij de uitgangspunten. Meer info is verkrijgbaar in de stand
van Total Systems.

T

4 E 12
TWINPACK,

Twinpack, dé innovator in verpakkingen, staat
bekend om zijn innovaties op het gebied van
verpakkingen en verpakkingsconcepten. In
2011 zullen de projectteams van Twinpack nog
actiever jagen op verbeteringen van bestaande
verpakkingen en brainstormen over nieuwe
verpakkingsconcepten. Het projectteam van
de bollensector is in een vergevorderd stadium
met een project wat baanbrekend zal zijn voor
deze sector. Maar … belangstellenden zullen

nog even geduld moeten hebben. In de loop
van 2011 zal onthuld worden wat het baanbrekende is en wat de voordelen voor de klant zijn!
Graag maakt Twinpack van de gelegenheid
gebruik maken om haar relaties, namens alle
medewerkers, een gezond en succesvol 2011
te wensen !

V

1A 02
VLAMING

Vlaming Groep BV heeft sinds 2008 het
importeurschap van Soucy verworven. Dit
najaar kwam het grote voordeel tot uiting, er
kon geplant en geoogst worden ondanks de
omstandigheden. De gebruikers komen er nu
achter dat de draagkracht in de lengte van de
track zit, de breedte van de track mag je met
drie vermenigvuldigen in vergelijking met de
draagkracht van een conventionele band. Soucy Track is een bedrijfszekerheid die niet in
geld is uit te drukken. Het technisch grote voordeel van Soucy is dat Soucy geen voorspanning
heeft op de tracks en de kunststof loopwielen
een zeer lange levensduur hebben. Zeer ruim
vertegenwoordigd op de stand zijn de Toyota vorkheftrucks en BT indoor equipment. De
Traigo 48V 8-serie is naar verluidt een topper!
Dit is een heftruck die zeer zuinig met zijn batterijcapaciteit omgaat. In krappe ruimtes is de
Traigo de juiste heftruck met de twee apart
geschakelde AC2-rijmotoren. De BT elektrische
pompwagens en stapelaars met of zonder staplateau zijn veel verkochte machines. Vanwege het rijgedrag en het bedieningsgemak is de
BT een handige hulp in zowel de bedrijfsruimte als in de vrachtwagen. Wat tractiebatterijen
betreft: Fiamm tractiebatterijen zijn vanwege
de snelle service en een juiste prijs- en kwaliteitverhouding de partner van Vlaming.

V

2A 06
L. VAN VLIET VORKHEF
TRUCKS BV

Van eenvoudige steekwagen tot de zwaarste
heftruck, van tractiebatterij tot complete magazijninrichting; bij Van Vliet is het allemaal te
vinden. Met ruim 35 jaar ervaring in het verkopen, verhuren, leasen en onderhouden van
mobiele interne transportmaterialen is Van
Vliet een betrouwbare partner voor de interne
logistiek. Met Hollandse nuchterheid zorgt een
team van 30 medewerkers ervoor dat de klant
de juiste machine krijgt, met de beste service.
Het leveringsprogramma bestaat uit de topmerken in de branche. Nieuw en occasion; in
de showroom is het allemaal te zien, te testen
en onderling te vergelijken. Elk merk heeft zijn
sterke punten; als onafhankelijk leverancier
zorgt Van Vliet ervoor dat de wensen van de
klant worden beantwoord met de meest ren-

naar een nieuwe baan? VWS kan altijd gemotiveerde mensen met vakkennis gebruiken. Ook
zij zijn van harte welkom in onze stand. Meer
informatie vindt u op: www.vws-flowerbulbs.
nl.

W
dabele en betrouwbare oplossing. Voor nu en
voor de lange termijn. Door vele jaren ervaring
heeft Van Vliet een compleet pakket interne
transportmiddelen geselecteerd, die zich bewezen hebben in de bloembollensector; compacte 3-wiel heftrucks, geschikt voor gebruik in
(kleine) koelcellen, robuuste 4-wiel heftrucks
met grote accucapaciteit voor zware inzet tijdens piekseizoenen, kwalitatieve elektrische
pallettrucks met kleine draaicirkel en constante
aandrijving, compacte veegmachines met grote
capaciteit, et cetera. Belangstellenden zijn van
harte welkom in de stand

V

2 A 14
VWS EXPORT  IMPORT OF
FLOWERBULBS BV

VWS is een toonaangevend en vooruitstrevend
export- en importbedrijf, dat constant bezig is
met het vernieuwen en verbeteren van de veelal geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Op
die manier blijft de levering van de vertrouwde hoge kwaliteit gewaarborgd. Ook mag VWS
zich meten met de koplopers, als het gaat om
nieuwe soorten. De noviteiten worden uitgebreid getest in de kas. Om de continuïteit te
garanderen en het leveringsprogramma uit te
breiden is VWS altijd op zoek naar collega’s met
bestaande exporthandel, voor samenwerking
en/of overname. Loop gerust de stand binnen
voor een vrijblijvend en verkennend gesprek,
onder het genot van een kopje koffie. Op zoek

4G 10
PIET WARMERDAM
MAKELAARDIJ

Een makelaardij op de Mechanisatietentoonstelling? Voor Piet Warmerdam uit Noordwijkerhout is dat niet vreemd. Vooral niet omdat
hij zich sterk profileert als makelaar met een
agrarische achtergrond. Piet staat samen met

zijn broers in één stand. Jan, die zich heeft toegelegd op de verwarmingssystemen en Warmerdam Hoogwerksystemen is het bedrijf
van zijn overleden broer Theo. Zij zijn gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van hoogwerkers en steigers. Hoewel de andere drie
bedrijven puur in de mechanisatie zitten, is het
volgens Warmerdam absoluut niet vreemd dat
zich ook een makelaardij op deze tentoonstelling presenteert. “Alle bollenkwekers, groot en
klein, lopen daar immers rond”, memoreert hij.
Het diploma ‘agrarisch makelaar’ onderstreept
nog eens dat hij met beide benen midden in de
tuinbouw en aanverwante sectoren staat.
Hij treedt niet alleen nadrukkelijk naar buiten
als agrarisch makelaar, maar hij verzorgt bijvoorbeeld ook taxaties van agrarische bedrijven voor de belastingdienst. Piet Warmerdam
is tevens specialist op het gebied van Ruimte
voor Ruimte regeling. Juist nu veel oudere agrarische bedrijven niet meer levensvatbaar zijn
en daardoor onverkoopbaar zijn, biedt deze
regeling uitkomst!!

productkwaliteit is het resultaat van aandacht
en zorg in èlke productiefase. Dus krijgen ook
droog- en bewaartechnieken steeds meer
aandacht van bloembollenkwekers. Klimaatbeheersing is voor veel soorten product
onmisbaar bij het handhaven van de vereiste
product-kwaliteit. IJsselmuiden ventilatoren
biedt diverse manieren om het klimaat economisch en technisch verantwoord te beheersen. GOED VENTILEREN = GEZOND GEWAS
= GEZOND RENDEMENT. Het bovenstaande
geldt natuurlijk ook voor de bolbloemenkwekers. Door een juiste verdeling van de ventilatoren over het kasoppervlak te maken wordt
een goede recirculatie verkregen. Met luchtbewegingen is heel veel te bereiken, de IJsselmuiden Rotation Fan is hier een prima voorbeeld
van. Deze wordt met succes toegepast ter verbetering van de gewasomstandigheden in kassen. Zo kan men met gerichte luchtbewegingen veel betere gewasomstandigheden creëren
wat resulteert in een gelijkmatige groei van het
gewas. Uiteraard ontbreken ook de mobiele

ventilatoren in de diverse uitvoeringen niet.
Deze zijn leverbaar in een enkele, dubbele en
driedubbele uitvoering of op maat gemaakt.De
basis van deze ventilatoren vormen de welbekende DUOFAN en MOBIELE FAN. Dus een
solide constructie geplaatst op vier zwenkwielen en een groot bedieningsgemak.

Op pagina 94 en 95 vindt
u de plattegrond en

IJ

4H 01
IJSSELMUIDEN
VENTILATOREN BV

standhouderslijst van de
Mechanisatiebeurs 2011

IJsselmuiden Ventilatoren uit Voorhout showt
in stand 4H01de mogelijkheden en toepassingen van de diverse ventilatoren. Optimale
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