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1.WAAROM DEZEENQUETE?
In het verleden is door verschillende instanties geprobeerd het steken van hyacinten te automatiseren. Dit is
tot opheden echternietgelukt.Welhebbendekomstvan
de plantrol, plantband en de meegetrokken kar gezorgd
voor een zekere mate van verlichting van het werk,maar
de behoefte aan een verdere automatisering blijft bestaan. Voor een volledige automatisering is het mechanisch richten van de bollen noodzakelijk. Het Instituut
voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen heeft een studie
verricht naar de mogelijkheden van mechanisch richten
(A.Bosch 1987). Hieruit was geen bruikbaar systeem te
destilleren.Als alternatief istoen demogelijkheid van
een zogenaamde half-automaat naar voren gekomen,waarbij
mensen op de machine zittend de bollen richten en de
machine deze vervolgens in de grond brengt. Voor de
technische uitvoering kan gebruik worden gemaakt van
reedsbestaande systemen.Wel werd de twijfeluitgesproken of de meer-kosten van een dergelijke machine wel
terugteverdienenzijn.
Op31oktober1990isopinitiatiefvandeKAVB-Vereniging
"DeHyacinth"eenwerkgroep •Hyacintenplantmachine'opgericht.Dezewerkgroepheefttotdoelideeënteverzamelen
betreffende demechanisatie van het steken van hyacinten
en eventueel te komen tot eenbruikbaar machine-ontwerp.
Hierbij spelen niet alleen technische, maar vooral ook
economische criteriaeenbelangrijke rol.Binnendewerkgroepontstond alsneldebehoefteaaninformatieoverde
huidigewerkmethoden.Tevenswasmengeïnteresseerd inde
ideeënvandepotentiëlegebruikersvaneennieuwteontwerpenmachine enwensen ten aanzienvan kosten,capaciteit,e.d.Eenenquêteleekdemeestvoordehandliggendeoplossingomdezeinformatieteverzamelen.

2.DOELGROEP
Binnen de werkgroep werd verondersteld dat de behoefte
tot automatiseren ontstaat bij die bedrijven die twee
hectare of meer moeten 'steken'. Er van uitgaande dat
ongeveer 40%vanhet areaal gestokenwordt,betekent dit
dat de betreffende bedrijven meer dan vijf hectare hyacintentelen.Dezegroepisalsdoelgroepvoordeenquête
genomen, aangevuld met een aantal loonwerkers. Van de
betreffende kwekers konden de adressen worden geselecteerd uit de areaalopgaven aan de Bloembollenkeuringsdienst (41stuks;inseizoen 1989/1990wasdeze groep46
stuksgroot;zie ookbijlage 1).Vande loonwerkers zijn
geen bewerkingsarealen bekend, zodat alle als zodanig
bekend staande bedrijven zijn aangeschreven (32 stuks).
Het isaannemelijk datvelenhiervan geen of slechtseen
zeerkleinareaalhyacintenbewerken.

3.ENQUETE
In een begeleidende brief (bijlage 2) zijn de oorsprong
enderedenvandeenquêtegegeven.Tevensistenbehoeve
van de gedachtevorming een eventueel bruikbare machine
beschreven. Inéénvandevragen isaandezemachineeen
meerprijs van vijftigduizend gulden verbonden. De vragen
vandeenquête (bijlage3)sprekenvoorzich.

4 REACTIESOPDEENQUETE
N.B.Van de geretourneerde formulieren zijn soms niet alle
vragen beantwoord. Bovendien zijnbij sommige bedrijven
meer dan één systeem in gebruik, zodat meer antwoorden
zijn gegeven. Daarom wordt met n=..aangegeven op hoeveel
reactieshet antwoord betrekkingheeft.
Vraag 1en2 (respons)
kwekers
aangeschreven
respons
percentage

41
25
61%

loonwerk
32
14
44%

totaal
73
39
53%

Van de geretourneerde formulieren waren er twee anoniem. Van
de loonwerkers waren vijf (5) niet betrokken bij het steken
van hyacinten.
Vraag 3
Degemiddelde oppervlakte bloembollen perkweker is27,3ha (n=23)
Vraag 4
Degemiddelde oppervlakte geteelde/geplante hyacintenis:
van dekwekers 10,6ha (n=25)
van de loonwerkers 11,4ha (n=4)
van allen 10,7ha (n=29)
Frequentieverdeling:
ha 3 - 4 , 9 5 - 6 , 9 7 - 8 , 9 9-10,9 11-12,9 13-14,9 15-19,9 20/+
kwekers
1
8
6
2
1
3
4
pop.'89
21
20
10
6
1
2
2
5
loonw.
1
1
1
1
Vraag 5
Degemiddelde oppervlakte 'gestoken'hyacinten door:
kwekers is4,4ha (=41,5%vangem. areaal hyacinten;n=25)
loonwerkers is 6,4 ha (n=9)
allen is4,9 ha (n=34)
Frequentieverdeling:
ha
-/2 2-3,9 4-5,9 6-7,9 8-9,9 10/+
kwekers
12
4
1
3
2
loonwerkers
3
1
2
1
2

Vraag6
Dematendiewordengestokenzijn:
vanafzift
kwekers
loonwerkers

10

11
8
4

12
10

Vraag7
Dewerkmethodeszijnalsvolgtverdeeld:
kwekers
plantrol
16
plantband
1
roldiestrepentrekt
1
strooien
4
strooienmettelunit
1
2
onbekend

holbollen

13
3
2

loonwerkers
8

Hierna volgt een overzicht van het wel of niet toepassen van
eenkarenvanhetaantalingezettepersonen.
kwekers
loonwerkers
—
karmet4personen
5
5
6
7

onbekend
4kruipers
6
7
8
9
10
14

onbekend
gemiddeldaantalpers.

1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
1
5
6,9 (n= =20)

—
—
—

1
_

1
-

1
1
1
—

6
8,3(n=-

Vraag8
Hetgemiddeld aantalbenodigdearbeidsurenvoorhetstekenvan
eenhahyacintenisalsvolgt:
kwekers (n=25)148u/ha (hoogste*=225;laagste=80)
loonwerkers (n=7) 136u/ha (hoogste=300;laagste=80)
allen (n=32)145u/ha
Erkangeenrelatiewordengelegdtussendebenodigdearbeidsuren en de toegepaste werkmethode. Ook een relatie met de
plantmatenisnietaantoonbaar.

Vraag9
Bij de vraag of men problemen heeft bij het verkrijgen van
voldoendearbeidskrachten,antwoordtmenalsvolgt:
ja
neen
overig
kwekers
15
9
loonwerkers
1
6
Voordeloonwerkers isdevraageigenlijknietvantoepassing,
omdat de betreffende kweker voor de bemanning van de kar of
voordekruipersmoetzorgen.
Bij de ja-antwoorden wordt als oorzaak vooral gewezen op de
moeilijke werkhouding, koude en nattigheid, korte periode en
hetgebrekaanscholieren.
De neen-antwoorden komen vooral voor bij diegenen die over
voldoende eigen personeel beschikken. Ook het gebruik van de
kar vraagt meestal minder personeel en geeft dus minder problemen.
Vraag10
Dehamvraag vandezeenquête isnatuurlijk ofbinnen dedoelgroep belangstelling bestaat voor een nieuw te ontwikkelen
plantmachine,met de daarbij behorende hoge investering. Het
antwoordhieropisalsvolgt:
ja
neen
overig
geenantwoord
kwekers
8
12
2
3
loonwerkers
2
4
3
5
De ja-antwoorden zijn, zoals te verwachten, gegeven door die
bedrijvendiegroteoppervlaktenmoetensteken.Debetreffende
acht kwekers steken gemiddeld 6,9 ha (min=2 en max=13) en
hebbeneengemiddeldeoppervlaktevan17,5hahyacinten
(min=10 en max=30). De beide loonwerkers steken zes (6) en
dertien (13)hectare
Bijdeneen-antwoordenwordtmeestal eenonvoldoenderendement
als reden opgegeven. Door vier kwekers wordt een dergelijke
investering aan de loonwerker overgelaten. Bijde loonwerkers
wordthetgeringeareaalalsremmendefaktorgenoemd.
Deoverig-antwoordenhebbenbetrekkingopvoorwaarden
waaronder men eventueel tot aanschaf zou overgaan, zoals het
samenwerken met collega's,het uitbreiden van de klantenkring
ofeengeheelautomatischemachinezonderpersoneel.
Vraag 11

Als gewenste capaciteit van een eventueel nieuw te bouwen
machine wordt gemiddeld 0,64 ha/dag opgegeven (min=0,5 en
max=l,0). Bijde kwekers isditgemiddelde 0,59 ha/dag (n=24)
enbijdeloonwerkers0,79ha/dag (n=9)

8

Vraag12
Op de vraag of men een eventuele bijeenkomst over ditonderwerpzoubezoekeniszeerpositiefgereageerd.
overig geenantwoord
Da
neen
kwekers
18
4
loonwerkers
8
2
Deantwoordenonderdekopoverigzijn:
-alleenalshetinNoord-Hollandis
-alsiktijdheb
-weinigtechnischinzicht

-denkwel
-weetniet
-misschien

Vraag13
Overzichtvandeopmerkingenenideeënisalsvolgt:
-meergebruikmakenvaneenkar;demensenmoeten
•binnen'zitten (n=4).
-voorgesteldeprincipelijktgoed;ookgeschiktvoor
anderetoepassingen,zoalsdebroeierijofdeteelt
vanAmaryllis e.d.(n=3)
-systeemmetzuignappenofklembanden.
- letopdegeelziek-besmetting;geenplantrol.
-richtenvandebollendoordompeling inwater.
-gebruikvaneentelunitvoorhetdoseren.
-hetwordttijddaterietsgebeurt.

5.CONCLUSIES
- Deresponsopdeenquêtekanalszeergoedwordenbetiteld,zodatdeuitkomstenalsrepresentatiefvoorde
doelgroepkunnenwordenbeschouwd.
-Deveronderstelling
dat+40%vanhetareaalhyacinten
•gestoken1 wordtisjuist.
- De grote spreiding in de benodigde uren voor het steken
vaneenhectarehyacinten,ongeachtwerkmethodeofplantmaat,doetvermoedendatnietinallegevalleneen
zelfdekwaliteitvanhetwerkwordtnagestreefd.
-Hetverkrijgenvantijdelijkekrachtenvoorhetstekenis
vooral een probleem voor de kwekers en wordt in sterke
mate veroorzaakt door de slechtewerkhouding enweersomstandigheden.
-Uitdeanalysevano.a.vraag 10kanwordengeconcludeerd
dat eventueel geïnteresseerden voor een geheel nieuwe
machine zichbevinden indegroep kwekersdiemeer dan9
ha hyacinten telen. In 1989 bestond deze groep uit
ongeveer 16bedrijven (ziebijlage 1).Aangevuld met een
aantal loonwerkers betekent dit dat er afzet is voor
maximaal20-25machines.

6.STANDPUNTVANDEWERKGROEP
Deledenvandewerkgroep zijnvanmeningdatdeafzetmogelijkhedenvooreengeheelnieuwemachinetegering zijn
omeenontwikkeling inalgemene zinterechtvaardigen.De
belanghebbendenwordtgeadviseerd inkleincomitérondde
tafel te gaan zitten met een producent en één of meer
andere deskundigen, om te komen tot de financiering en
produktievaneenaanhuneisenaangepastemachine.
De werkgroep gaat zich verder richten op de verbetering
vanarbeidshouding enbescherming tegenweersinvloeden op
meerijdende of zeifrijdende karren. Ook zal nog eens
kritischwordengekekennaardedoseersystemeninverband
metderisico'svanversmerenvandegeelziekbacterie.

BIJLAGE 1

Overzicht areaal hyacinten per bedrijf
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Betreft :enquêtehyacintenplantmachine
Aan ihyacintentelere
loonwerkere
Zoalsu weetvraagthet 'steken'vanhyacintenveelarbeid.Mededoordatde
werkomstandighedenvaakongunstigzijnishet moeilijkde benodigdemensen
voor dit werk te krijgen. Vooral voor de groterebedrijvenwordtdit
probleemsteedsnijpender.Inhetverledenzijnreedsverschillendepogingen
gedaanhet 'steken'volledig teautomatiseren, maarhetmachinaalrichten
vandehyacintenistotnutoesteedsmislukt.Welzijnerarbeidsbesparende
c.q. arbeidsverlichtende vindingen gedaan. Vooral de 'plantrol'enzijn
variantenzijnhiervaneenduidelijkvoorbeeld.Tochblijft ereenbehoefte
aaneencompleteoplossingvoorhetrichten+planten.
Op31oktober1990isopinitiatiefvandeKAVB-Vereniging "DeHyacinth"een
werkgroep 'Hyacintenplantmachine'opgericht,waarin 4telers, 1machinefabrikant,1 onderzoeker (IMAG/LBO) en1 voorlichtster (DLV)zittinghebben
ondervoorzitterschapvandeheerG.BeentjesvandeKAVB.
Dezewerkgroepheefttotdoeldeeconomischeen technischemogelijkhedenna
tegaan vandeontwikkelingvaneenhalfautomatischeplantmachine.Hierbij
wordtgedachtaaneen machinewaarop +4 personende bollenmet dehand
richten.Hierdoor zoueenbeterewerkhoudingkunnenwordengerealiseerd.De
machinemoetdegerichtebollenin degrond brengen.De capiciteitvande
machine wordt in eerste instantie bepaalddoorhetaantalpositiesvoor
personendiedebollenmoetenrichten.

Rabobank 38.81.05.577
AlgemeneBank Nederland56.04.37.161
Postbank 658354

-2Voordattotkonkretereinvullingvaneenprototypekanwordenovergegaanwil
dewerkgroepeensoort ruggespraakhouden metde potentiëlegebruikers.U
dusII
Bijgevoegdeenquêteistoegestuurdaandiebollentelersdieinseizoen89/90
minimaal+5hahyacintenteelden.Tevensisdeenquête toegestuurd aaneen
aantalloonwerkers.
Metdeze enquêtepoogtdewerkgroepinzichttekrijgeninhetmarktperspektiefvaneendergelijkemachineenindeuitvoeringswensenen ideeënvande
eventuelegebruikers. Hetaantal geënquêteerdenis beperkttot +50personen.Daaromishetvoorhet trekkenvan verantwoordekonklusies vanhet
hoogstebelangdatiedereenzijnformulierterugstuurt.
Inafwachtingvanuwreaktie,tekent,

metvriendelijkegroeten,
namens dewerkgroephyacintenplantmachine,

G.Beentjes

Bijlage

BIJLAGE3

ENQUETEBETREFFENDEDBONTWIKKELINGVANEENHYACINTKHPLANTMACHINE

Mochtener onduidelijkhedenofvragenzijnbijhetinvullenvandeenquête,
dangelieveukontaktoptenemenmetR.S.Bijl,LBO,telefoon02521-19104.
Gaarnevôôr15februari1991retourzenden.Hiervoorkuntugebruikmakenvan
bijgeslotenportvrijeenveloppe.
Vragen
1. Deze vraag hoeft u niet intevullen,maarnatrekkenvaneventuele
onduidelijkhedenbijdeuitwerking vande enquêteis alleenmogelijk
indiendeoorsprongbekendis.
naam

:

adres

:

tel.nr.

2.

Bentuloonwerkerofbollenkweker 'l

3. Hoegrootishetareaalbollendatuteelt?
(indienloonwerker0invullen)

ha

4.

ha

Hoegrootishetareaalhyacintendatuteelt/plant ?

5. Hoegrootishetareaalhyacintendaturechtopzet (steekt)?

ha

6. Welkematenzijndat?
7. Hoevoertudezewerkzaamhedenuit?
Hiermeewordt bedoeldofuwelofnietgebruikmaaktvaneenplantrol;
losse 'kruipers' ofop eenmeerijdende kar/slee,hoeveel 'kruipers',
e.d.

-28. Hoeveelmanuren zijnbij ugemiddeldnodigperhagestokenhyacinten,
exklusiefdetrekker-chauffeur?
manuren/ha
Hebtu problemen bij het verkrijgen van arbeidskrachten voorhet
'steken'? ja/nee
Zoja,watisvolgensuhiervandebelangrijksteoorzaak?

10. Indieneen machineop demarkt kwam- zoalsbeschrevenindebijgevoegdebrief-endezezou bovende kostenvan de 'overschieter'een
extra investering vragen van f 50.000,-- zouudaneendergelijke
machinekopen ? ja/nee
Zonee,waaromniet?

11. Watzouvoorudeminimalecapaciteitvaneendergelijkemachinemoeten
zijn?(ongeachthetaantalpersonenopdemachine)
.ha/dag (1dag=8uren)
12. Alseen bijeenkomstvangeënquêteerdenzouwordengeorganiseerd omeen
enanderverderuittediepen,zouudankomen?

13. Heeftuzelfiedeeênofsuggesties,dietotverbeteringvan dehuidige
plantmethodekunnenleiden7Zoja,gaarnehiervermelden.

