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WIJNKER MECHANISATIE BV

“We denken graag met de kl
In 1996 begonnen als heftruckspecialist, is Wijnker Mechanisatie BV (Breezand) tegenwoordig een veelzijdig mechanisatiebedrijf. Naast dealerschappen van ondermeer New Holland-tractoren en Toyota-heftrucks, timmert eigenaar Jan Wijnker en zijn
team aan de weg met eigenbouw en een speciale afdeling voor
het onderhoud van bloembollenmachines.
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n 1996 startte Jan Wijnker samen met compagnon Theo Bloothoofd Wijnker Mechanisatie BV, gespecialiseerd in de verkoop
en onderhoud van heftrucks. De locatie: een
schuur aan de J.C. van Leeuwenweg, waar het
bedrijf nog altijd zit. Maar hoe gaan die dingen,
al spoedig kwamen er klanten met de vraag of
Jan ook eens naar zijn kapotte trekker wilde kijken. Aanleiding om op zoek te gaan naar een
tweede man met gouden handjes. Dat werd
allround monteur en constructeur Adrie Duin,
die ondertussen al weer 15 jaar aan het bedrijf
is verbonden. Tegenwoordig is Wijnker Mechanisatie van vele markten thuis; het personeelsbestand is uitgegroeid tot 10 medewerkers.
Naast het regio-dealerschap van Toyota-vorkheftrucks is Wijnker Mechanisatie BV dealer
voor het Noordelijk Zandgebied van New Holland tractoren, Ferbohaspels, Rau- en (zelfrijdende) Mazottispuiten en nog een aantal
merken, waaronder Van Rooijen ketels en TerraNova-frezen.

MEEDENKEN
Hoewel geen puur constructiebedrijf, wordt er
ook gedaan aan eigenbouw op basis van vragen vanuit de praktijk. Dat heeft enkele spraakmakende machines opgeleverd, waaronder
de Jiffy Strip Planter, die in samenwerking met
een Zantedeschiateler is ontworpen. De Jiffy
Strip Planter maakt het mogelijk om plantgoed
gemakkelijk in een machinegang te poten.
De ‘Jiffy’ maakt een plantgat in de grond met
de speciaal gevormde stansen. De plantgaten
kunnen op iedere gewenste afstand van elkaar
gezet worden waardoor het planten van diverse gewassen mogelijk is. De potten van de Jiffy Strip wordt door de Jiffy Strip Planter in één
handeling van elkaar gescheiden waarna de
afzonderlijke potten op de gewenste afstand
van elkaar in het plantgat gezet worden. Op
het principe is octrooi aangevraagd en verkregen. Voor alles wat in potjes geplant of gezaaid
wordt is de Jiffy Strip Planter geschikt. De
arbeidsbesparing is enorm. “Handmatig heb je
6-7 man nodig voor 25.000 stuks, met de Jiffy
Strip Planter doe je er met 3 man 90.000 stuks”,
zegt Jan. Een andere slimme vinding is de Gun
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Jan Wijnker bij de succesvolle Gun Manager
Manager, die zorgt voor een betere waterverdeling bij het starten en stoppen van de beregeningshaspel (zie kader). Een idee dat nu in
de pijplijn zit, is de ontwikkeling van een lelieschubmachine. Veel leliebedrijven in de omgeving schubben nu nog elders, maar Jan heeft

TerraNova, een van de gevoerde dealerschappen

lant mee”
voor het onderhoud van Aweta-telmachines is
Wijnker het juiste adres.

TOEKOMST
Gevestigd in het hartje van het grootste bollengebied van Nederland is het vanzelfsprekend dat de bollensector de grootste markt is
voor Wijnker. Maar met name op het gebied
van het interne transport zijn er ook industriële klanten, zoals offshore- en rederijbedrijven
in het naburige Den Helder. Dit soort bedrijven hebben vaak langlopend leasecontracten
lopen, maar als die aflopen wil Wijnker graag in
beeld komen. Immers, wat is makkelijker dan je
onderhoudsbedrijf in de buurt te hebben?

het vermoeden dat veel kwekers die activiteit
weer graag dichter bij huis willen halen. “Wij
denken graag met de klant mee”.
Een opvallend onderdeel van Wijnker Mechanisatie is de website tweedehands landbouwmachines (www.2ehandslandbouwmachine
s.nl). Vaak betekent de verkoop van een nieuwe machine dat er meerdere machine ingeruild worden. Die worden op de website gezet,
waarbij Wijnker dan bij een geslaagde verkoop
een stukje provisie vangt. Jan geeft grif toe dat
het idee mooi is, maar dat het nog beter uitgewerkt moeten worden. “Je moet er elke week
bovenop zitten en die tijd ontbreekt wel eens.
We hebben ook een veilingmodule, maar dat
werkt nog niet”.
Sinds twee jaar is Wijnker actief in het onderhoud en de reparatie van bloembollenmachines. “Ik heb daar de mensen voor, dus is dat
voor ons een goede uitbreiding”. Moet een
sorteermachine na gedaan werk nodig in het
onderhoud? De handige jongens van Wijnker
regelen dat. Of het opnieuw rubberen van een
bollenpelmachine? Geen enkel probleem. Ook

Als elk mechanisatiebedrijf in de bloembollen,
merkt Wijnker meteen hoe het gesteld is met
de rentabiliteit in de sector. Dat was een aantal
jaren niet zo best, maar nu gaat het veel bedrijven weer wat beter. “De markt is aangetrokken,
in 2010 hebben we weer behoorlijk meer verkocht dan in 2009. En we hebben het hele jaar
door werk aan onderhoud en reparatie”. Service staat daarbij hoog in het vaandel. Wijnker
beschikt over vier servicewagens, die altijd klaarstaan als er problemen zijn. “Zelfs op zondag”,
zegt Jan. Vooral in de beregeningstijd komt het
nog al eens voor dat het zondagse pak een paar
keer voor werkkleding verwisseld moet worden.
Dat hoort erbij. “Toen ik in deze branche begon,
wist ik wat me te wachten stond”. Een goed team
van medewerkers is bij dit alles van groot belang
en daarover heeft Jan geen klagen.
Over de toekomst van het Noordelijk Zandgebied als vooraanstaand bollenteeltgebied, is

Wijnker vol vertrouwen. De massa-productie
zal zich dan misschien verplaatsen naar de buitengebieden, de Kop van Noord-Holland blijft
de kraamkamer van de nieuwe soorten. Dat
vertrouwen geldt ook voor zijn eigen bedrijf.
Natuurlijk, er zijn up’s en downs’ geweest, maar
al met al is Jan blij dat hij in 1996 zijn werknemersbestaan heeft in geruild voor dat van zelfstandig ondernemer. “Ik was er echt aan toe”.

Met de Gun-Manager gemonteerd op
een beregeningskanon wordt de waterverdeling sterk verbeterd. Het water achter het kanon wordt ingehouden terwijl het water naar de hoeken wel het
volledige bereik heeft. De straal wordt
niet onderbroken, waardoor er geen
nevel ontstaat. De werking van de GunManager, die geschikt is voor alle merken en typen beregeningskanonnen, is
als volgt. Als de haspelkar is uitgetrokken en de haspel gestart wordt, begint
de Gun-Manager aan de binnenzijde van
zijn af te leggen weg, waarbij er een cirkel van 180 graden wordt gemaakt. Hierna wordt de cirkel steeds groter, naarmate de haspelkar meer ingetrokken wordt
richting de haspel. Bij het binnenkomen
van de haspelkar gaat hij beginnen met
een cirkel van 360 graden, die kleiner
- tot 180 graden - wordt als hij dichter
naar de haspel komt. Volgens Jan Wijnker
was er op de Mechanisatiebeurs te Lisse
opvallende veel interesse voor de GunManager, die circa 1900 euro kost.

Wijnker beschikt over vier servicewagens
10 maart 2011 • BLOEMBOLLENVISIE • 37

