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In de tuinbouwbranche komen traditie en toekomst

HORTISECUR ®. Aan de basis van deze unieke

samen. Bedrijven zijn niet zelden van generatie op

kwaliteitsverzekering staan jarenlang beproefde

generatie gegroeid. Daarbij zijn ondernemingen

verzekeringsproducten voor uw branche. Deze

niet langer meer traditionele kwekerijen, maar

verzekeringen zijn optimaal doorontwikkeld, dóór

innovatieve en kapitaalsintensieve bedrijven. Dat

telers vóór telers. De continuïteit en ervaring achter

vraagt om een specialistische verzekering voor

HORTISECUR® zijn de beste waarborg voor de

de tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen:

dekking die een tuinbouwbedrijf nodig heeft.

HORTISECUR® is een product van Gartenbau-Versicherung VVaG Duitsland, al ruim 160 jaar
gespecialiseerd in de tuinbouw. In Nederland wordt dit product aangeboden door Delta Lloyd.

www.hortisecur.nl

Ziet u perspectief?
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Dit beursmagazine is een uitgave van Onder glas ter
gelegenheid van Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem.

Oplage
12.000 exemplaren
Verspreiding
Speciale uitgave van Onder glas en tevens verkrijgbaar bij de entree van Evenementenhal Gorinchem.
Aan dit nummer werkten mee
Marleen Arkesteijn
Ramon Schlepers
Pieternel Bouwman
Jan van Staalduinen
-Van Velden
Marc van der Sterren
Tijs Kierkels
Harry Stijger

Drie jaar op rij zware tegenslag in de prijsvorming en een EHEC-crisis eisen hun
tol. Tuinbouwondernemers hebben zelden zo diep moeten gaan om het voortbestaan van hun bedrijf en toekomst zeker te stellen. De redactie van Onder Glas
heeft daarom besloten om deze speciale beursuitgave het thema ‘Perspectief’
mee te geven. Wij vroegen verschillende ondernemers naar hun visie voor de
toekomst, maar legden die vraag ook voor aan een ondernemersechtpaar dat
twee jaar geleden gedwongen moest stoppen. Verrast waren we dat allen een
positief verhaal vertelden.
We legden de vraag ook voor aan Fred van Heyningen, directievoorzitter van
Rabobank Westland. Hij kent de cijfers en zal de komende maanden moeilijke
knopen moeten doorhakken waar dat nog niet is gebeurd. Hij zet alle zeilen
bij om het bezit van glastuinbouwondernemers niet te ver in waarde te laten
dalen. Ondanks dat vooruitzicht ziet ook hij perspectief voor de tuinbouw, mits
de sector een grondige reorganisatie ondergaat.
Op het moment dat Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem plaatsvindt, staan de
tuinbouwbedrijven gesteld voor het nieuwe groeiseizoen. De gewassen groeien,
veilig beschermd door schermdoeken, wachtend op bloei en productie. Voor
u een moment om uw collega’s en zakenrelaties te ontmoeten in Gorinchem.
Wij wensen u een goede beurs toe.
Tot ziens in Gorinchem. De Onder glas redactie vindt u op standnummer 142.

Uitgever
Horti-Text BV

Henk van Esch
Uitgever van Onder glas

Advertentieverkoop
Wouter van Esch
Telefoon: 06 - 16 47 69 98
E-mail: wouter@onderglas.nl

Inhoud

Redactie
Henk van Esch
Telefoon: 06 - 47 98 25 85
E-mail: henk@onderglas.nl

Perspectief
Rozenteler Sjaak van der Hulst ziet ook in nederland perspectief

Roger Abbenhuijs
Telefoon 06 - 22 98 12 10
E-mail: roger@onderglas.nl
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Sjaak van der Hulst verwacht niet dat het rendement in de rozenteelt in Nederland de komende jaren zal oplopen.
Toch heeft hij vertrouwen in de toekomst. In jaren van crisis breidde het bedrijf uit tot drie bedrijven. Alles komt
aan op vakmanschap en op een rendabele bedrijfsomvang.

Adres redactie
Maandblad Onder glas
Bastion Willem 18
3445 DH Woerden
www.onderglas.nl

fred van Heyningen, directeur Rabobank Westland, over de voortschrijdende crisis
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Rabobank Westland hakt momenteel knopen door bij bedrijven die er al een paar jaar slecht voor staan. Tegelijkertijd stimuleert de bank nieuwe initiatieven die vanuit ondernemers zelf komen. De noodzakelijke maatregelen
die de sector nu neemt, zullen pas in 2013 zichtbaar worden.

Vormgeving
Van de Sande, Nootdorp
Theo van Vliet, Lisette Tegelberg

Concept van vakbeurs blijft ongewijzigd
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De negende editie van Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem staat voor de deur. Vijf keer Rijswijk en inmiddels voor
de vierde keer Gorinchem staan op de teller. Vlak voor aanvang legt beursorganisator Ramon Schlepers nogmaals
het concept uit.

Druk
Control Media, Wildert (B)

Peter de Jong kan in nieuw Prinsenland zijn dromen helemaal waarmaken

Abonnementen
Alle glastuinders in Nederland en alle telers groter
dan 1 ha in België ontvangen gratis één exemplaar
van Onder glas. Andere belangstellenden kunnen
zich aanmelden voor een abonnement. Een abonnement kan op elk willekeurig tijdstip ingaan en kost
€ 64 per jaar (België € 77,50 en overige landen
€ 145 inclusief BTW en verz endkosten). Vul voor het
aanvragen van een abonnement het formulier in op
www.onderglas.nl. Na betaling van de factuur gaat
het abonnement in.
Adreswijzigingen
U kunt uw adres gemakkelijk wijzigen via www.onderglas.nl. Of
stuur uw adreswijziging naar: Onder glas, p/a Postbus 26, 2630
AA Nootdorp. Indien u bezwaar heeft tegen het toezenden van dit
blad, meld dit dan op voorgaand adres.
Advertenties
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig
de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals vastgesteld op 8 juni
2000 door de Stichting Rota en zoals gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel in Amsterdam.
De inhoud van dit maandblad is op een zorgvuldige manier tot stand
gekomen. De uitgever en de auteurs kunnen echter op geen enkele
manier instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en
zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die op de in dit blad opgenomen informatie is gebaseerd.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder dat de uitgever en de
auteurs vooraf schriftelijke toestemming daarvoor hebben gegeven.

pagina

24

Aubergineteler Peter de Jong uit Maasland moest definitief het veld ruimen voor het vergroeningsbeleid van zijn
gemeente. Hoewel hij hecht aan zijn Westlandse wortels, zag hij elders betere perspectieven voor een herstart.

Richard en Marian van Ruijven gingen failliet, maar houden stuur in eigen hand
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Nog één jaar bikkelen en Marian en Richard van Ruijven uit De Lier kunnen weer opgelucht adem halen. Door
pure pech moesten zij hun bedrijf beëindigen. Met opgeheven hoofd doorstaan ze een lastige periode in hun
leven, die je niemand toewenst maar die toch te overwinnen is.

Pot- en terrasplantenkwekerij wil met kwaliteit geld verdienen
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René Grootscholten in ’s Gravenzande teelt een assortiment kuipplanten en poinsettia’s, beide in grote potmaten.
Twee jaar geleden heeft hij een nieuw bedrijf gebouwd. Zijn perspectief: in de tuinbouw is met kwaliteit geld te
verdienen.

Chrysantenteler stapt vanwege risicospreiding ook in kalanchoë
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Gijbert Kreling, al 27 jaar chrysantenteler, wilde meer risicospreiding. Daarom startte hij in 2008 samen met
Pietro van Genderen met de teelt van gevuldbloemige kalanchoë’s. Achteraf gezien een ongelukkig startjaar, maar
ze zijn opmerkelijk optimistisch. En de groei zit erin.

En verder
Voorwoord Ramon Schlepers
Telers over de beurs in Gorinchem
Beursplattegrond en deelnemerslijst
Beursnieuws en nieuwe ontwikkelingen

5
11 en 44
30
51
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Doe de Licht- en Energietest
en ontvang een leuke attentie.
Maak bovendien kans op
een studiereis naar Spanje.

Kortom, alle reden om onze stand te bezoeken tijdens
de Tuinbouwrelatiedagen van 14 t/m 16 februari
in Gorinchem. We begroeten u graag op stand 299.

Welkom op Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem 2012!

Beste bezoeker,
Aan alles merk ik dat het tijd is. Tijd om definitief neer te strijken
en uit te kijken naar een mooie koopwoning in mijn geliefde streek
in het oosten van Overijssel. Zo snuffel ik al een tijdje rond op de
huizenmarkt, waar woningen te kust en te keur worden aangeboden.
Maar voor het zover is, moet ik natuurlijk mijn financiën regelen
en aankloppen bij een financiële instelling voor een passende hypotheek. Ik kan u zeggen; het valt niet mee om de financiering rond te
krijgen. Ik merk aan den lijve hoe terughoudend banken zijn om je
eerste koopwoning te financieren.
Zo zal het ook bij u liggen. In het groot dan wel. Overleven in deze
moeilijke tijden is wellicht belangrijker dan investeren. Mijn collega’s
en ik, we zijn ons ervan bewust hoe de zaken er voor staan in de glastuinbouw. Investeren is echter meestal ook de basis om er weer bovenop
te komen en echte ondernemers durven dat ook in moeilijke tijden.
Het beursmagazine van Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem heeft niet
voor niets het thema ‘Perspectief’ meegekregen. Als telers ergens goed
in zijn dan is het wel in lichtpuntjes ontdekken aan de horizon.

De organisatie en de exposanten van Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem wensen u een prettig en informatief beursbezoek toe.

De exposanten hebben allen toegezegd weer aanwezig te zijn en we
rekenen weer op grote belangstelling van uw zijde. Of u nu komt om

Met vriendelijke groet,

over investeringen na te denken, of om bij te praten met uw relaties.
We gaan dit jaar dus weer vol energie Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem organiseren. De nadruk ligt op gastvrijheid en gezelligheid,
zoals u van ons gewend bent. Wij bieden u de warmte en omgeving

Ramon Schlepers

om met elkaar bij te praten en natuurlijk gaat dat vergezeld van een

Beursorganisator Tuinbouw Relatiedagen

drankje en een hapje.

Gorinchem, Hardenberg & Venray

Wilt u deze vakbeurs bezoeken en bent u nog niet in het bezit van een gratis entreebewijs? Stuur dan een e-mail naar: gorinchem@evenementenhal.nl of kijk op
de website www.evenementenhal.nl.

Locatie
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
Tel: +31(0)183 - 680680
Openingstijden
Di 14 februari 2012: 14.00 uur - 22.00 uur
Wo 15 februari 2012: 14.00 uur - 22.00 uur
Do 16 februari 2012: 14.00 uur - 22.00 uur

Toegang
Toegang tot Tuinbouw Relatiedagen is gratis
voor genodigden.
Kaarten aan de kassa kosten € 20,00.
Route
Vanuit de richting Breda, Rotterdam,
Utrecht
- Bij knooppunt Gorinchem (A27/A15) gaat
u richting Nijmegen (A15).

- Vervolgens afslag Gorinchem-oost. Einde
afrit, bij het verkeerslicht linksaf en bij
het volgende verkeerslicht wederom
linksaf.
– Recht voor u bevindt zich de Evenementenhal Gorinchem.
Vanuit de richting Nijmegen
– Afslag Gorinchem-Oost.
- Einde afrit, bij het verkeerslicht links.

- Bij het tweede verkeerslicht rechtdoor
en bij het volgende verkeerslicht linksaf.
- Recht voor u bevindt zich de Evenementenhal Gorinchem.
Evenementen

Tuinbouw
Relatiedagen

HAL

HARDENBERG
GORINCHEM
VENRAY
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de kracht van onze

Om ervoor te zorgen dat telers optimaal rendement blijven behalen en consumenten
blijven watertanden van onze groenten, luisteren we goed naar de markt. Kijken we
wereldwijd naar mogelijke trends. En vertalen we dit in innovatieve groenterassen en
hoogwaardige zaden.
Daardoor verstaan we de kunst om op het juiste moment de beste producten in de
markt te zetten. Zodat de hele keten – van teler tot consument – maximaal profiteert.

Stand 197

de kracht van Enza Zaden

nd
sta
108

Elk project begint met een goed voorstel,
heldere afspraken en een strakke planning.

Elk kassenbouwproject van Havecon
eindigt met een terugblik op een
prettige samenwerking met
toegewijde bouwers, een zorgeloze
bouwperiode en een kwaliteitskas
binnen de afgesproken deadline.

Havecon. Bouwers met resultaat.

Kassenbouw
HAVECON KASSENBOUW B.V. POSTBUS 25, 2665 ZG BLEISWIJK
MARCONISTRAAT 32, 2665 JE BLEISWIJK, HOLLAND
TEL. +31 (0)10 2663270, FAX +31 (0)10 2663271
INFO@HAVECON.COM, WWW.HAVECON.COM

TBR Gorinchem - stand 190

www.enzazaden.nl

groentezaden

Op stand 355 in Gorinchem begint
een nieuw tijdperk.
De glastuinbouw staat voor grote veranderingen.
Arend-Sosef is er klaar voor. Als combinatie van twee
toeleveranciers voor de tuinbouw bieden we de efficiency
en de professionaliteit die ondernemers vragen. En als
specialisten met een compleet assortiment onder glas zijn

Arend-Sosef
Honselersdijk - Stationsweg 23 T 0174 630 214
www.arendsosef.nl
Poeldijk - Monsterseweg 6 T 0174 286 363

we ook in staat u van A tot Z van dienst te zijn. Met
projecten, met producten, met support. Onze naam
kent u inmiddels. En voor een kennismaking met onze
filosofie nodigen we u graag uit in stand nr. 355 op de
Tuinbouw Relatiedagen. Tot ziens in Gorinchem!

Aalsmeer - Zwarteweg 147 T 0297 386 464
Bemmel - Nijverheidstraat 67-1 T 077 472 25 57
Emmen - Jacob Roggeveenstraat 6 T 0174 630 214
Velden - Rijksweg 113 T 077 472 25 57
Zwaag - De Corantijn 27 K T 0229 295 268

Omvang rozenkwekerij is bepalend voor het rendement

‘Ook in Nederland heeft rozenteelt best
bedrijf. Daarom begon hij nog eens twee
even grote bedrijven, vlakbij op tuinbouwgebied Reindonk. Zoon Paul is volledig
verantwoordelijk voor het ene bedrijf; zoon
Mark met partner Dorthee voor het andere
en zoon Koen runt het ouderlijk bedrijf.
Dochter Linda voert het overgrote deel van
de administratie uit.
“De marges zijn niet groot”, erkent Sjaak
van der Hulst. “En voor een bedrijf van
negen hectare zou het rendement best wat
hoger mogen zijn. Maar het is nog elk jaar
rendabel geweest.”
Het valt in Nederland nog helemaal niet
mee om als rozenteler het hoofd boven
water te houden, erkent hij. Toch is de
teler helemaal niet somber. Hij ziet zeker
nog perspectief. Het laatste bedrijf kocht
hij in het crisisjaar 2008. Een bestaande
gerberakwekerij. “Met eenzelfde WKK met
teruglevering zoals wij ook op de andere
twee bedrijven hebben.” In 2010 breidde
hij dit bedrijf uit naar het maximum van
ruim 3 ha.

Bedrijf maximaal 3 ha
Sjaak van der Hulst: “De marges in de Nederlandse rozenteelt zijn niet groot. Afrikaanse telers staan echter

Die 3 ha is het absolute maximum in de

moeilijke tijden te wachten. Ik verwacht dat een dalende euro en stijgende energieprijzen het speelveld

visie van de teler. En niet alleen omdat

eerlijker maken.”

de WKK op deze oppervlakte is berekend.
Het is vooral de bosautomaat die voor een

Het rendement in de rozenteelt is inderdaad laag. Sjaak van der Hulst verwacht niet
dat het rendement de komende jaren zal oplopen. Toch heeft hij vertrouwen in de
toekomst. In jaren van crisis breidde Van der Hulst Rozenkwekerijen uit tot maar
liefst drie bedrijven. Alles komt aan op vakmanschap, maar ook op een rendabele
bedrijfsomvang.
T E K S T E N B E E L D : M A R c VA N D E R S T E R R E N

De Nederlandse rozenteelt is de laatste vijf

kwamen Sjaak en Cleta van der Hulst

jaar gehalveerd. Rozen telen doe je in Kenia

vanuit Den Hoorn in Zuid-Holland naar het

of Ethiopië. In Nederland laten rozentelers

Limburgse Meterik. Hier begonnen ze een

hun kassen leeg liggen om in Afrika rozen

bedrijf van ruim 3 ha.

te telen, want hier zou dat structureel
onrendabel zijn.

Nog elk jaar rendabel

Op alle drie de bedrijven werken zo’n

De familie Van der Hulst roeit tegen de

Inmiddels is Sjaak 62. Hij heeft drie zonen

23 personeelsleden, zowel full- als parttime.

stroom in. Bijna twintig jaar geleden

en een dochter die interesse hebben in het

8
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perspectief’

Tuinbouw
Relatiedagen

belangrijk deel de winstgevendheid van een
rozenkwekerij bepaalt. Eén zo’n machine
kan binnen normale werkuren niet meer
dan deze oppervlakte verwerken.
Een dergelijk bedrijf uitbreiden is dus
pas rendabel bij een complete verdubbeling, maar dan is het bedrijf weer minder
eenvoudig te managen. Want om al het werk
rond te krijgen op een rozenkwekerij van 3
ha, zijn wel 23 personeelsleden nodig, zowel
full- als parttime.
Al toen Van der Hulst in 1992 naar Meterik
kwam, mikte hij daarom op deze omvang.
“Als je wilt groeien en een tweede bosautomaat wilt aanschaffen, kun je net zo goed
een tweede bedrijf starten”, vindt de ondernemer.

Elkaar scherp houden
Groot voordeel van drie verschillende

Zoon Paul: “De opbosmachine is de bepalende factor voor een rozenteler. Om deze optimaal te laten draaien mag

bedrijven binnen één familie is de combi-

het bedrijf niet veel groter zijn dan 3 ha.”

natie van samenwerking en onderlinge
concurrentie. “We houden elkaar scherp”,

Eerlijker speelveld

“Als een van mijn zonen dergelijke aspira-

vertelt Sjaak. Met de boeken open op tafel.

Over de toekomst is Van der Hulst niet

ties had, dan zou ik dat met liefde onder-

“En zo zien we bijvoorbeeld dat het ene

somber, al zal het zeker niet meevallen

steunen.” Maar zijn kinderen hebben zich

bedrijf meer meststoffen gebruikt, terwijl

om grote rendementen te maken. Maar

hier gevestigd. Ze hebben een jong gezin met

het andere een betere kwaliteit aflevert.”

ook Afrikaanse rozentelers krijgen het in

kinderen; een dergelijk avontuur gaat henTuinbouw

De broers lopen regelmatig bij elkaar naar

de toekomst waarschijnlijk moeilijker,

te ver. En in Nederland zien ze nog volop

binnen en vader komt dagelijks op elk

verwacht de ondernemer. “Omdat ze hun

perspectief voor de toekomst.

bedrijf, maar ieder hanteert toch zijn eigen

kosten betalen in dollars en hun afzet

bedrijfsvoering.

wegzetten in euro’s, krijgen ze zogezegd een
premie van 30 tot 35 cent.” Als de euro en

Eigen proefruimte

de dollar nagenoeg gelijk komen, verdwijnt

Vader houdt zich intussen voor een belang-

die premie, zodat er een eerlijker speelveld

rijk deel bezig met de energiehandel. Hij

ontstaat, redeneert hij.

is nog steeds financieel verantwoordelijk

Rozen telen in Afrika is dus tamelijk

voor de bedrijven en hij zoekt naar nieuwe

onzeker. Ook als je beziet dat 70% van de

rassen. “We hebben heel wat introducties

kostprijs uit het vliegtransport bestaat.

gedaan”, vertelt de ondernemer. “Af en toe

Wanneer de energieprijzen stijgen wordt

hebben we een misser, maar meestal zijn ze

het ook voor de Afrikaanse telers moeilijker.

Relatiedagen

‘Bijblijven en bijpraten’
“De vakbeurs in Gorinchem is een goed concept.
Laagdrempelig. Dicht bij de mensen.” Echt grote
stappen in de techniek verwacht de rozenteler niet,
“maar ik wil graag bijblijven. Bijblijven en bijpraten.”

De Nederlandse rozenkwekerij heeft zeker
toekomst, meent Sjaak van der Hulst. Inmiddels heeft hij samen met zijn drie zonen en
dochter drie rozenbedrijven. Het is niet alleen

wel succesvol.”
De onderneming heeft een eigen proef-

Nieuwsgierig

een kwestie van breed vakmanschap, maar

ruimte waar de rozenfamilie de nieuwe

De rozenteler kent de sector in Kenia en Ethi-

ook van een rendabele bedrijfsvoering. Een

soorten onder eigen omstandigheden kan

opië. Al sinds 1998 bezoekt hij regelmatig

rendabel rozenbedrijf meet volgens zijn visie

volgen. Pas als een nieuwe roos hier geschikt

de Afrikaanse rozengebieden. Hij is nieuws-

is bevonden, wordt deze gekweekt en op de

gierig naar de ontwikkelingen, maar heeft

markt gebracht. “Dit jaar hebben we er drie

zelf nooit zin gehad om daar te beginnen. Al

geïntroduceerd”, aldus de rozenteler.

staat hij er helemaal niet negatief tegenover:

niet veel meer dan 3 ha.

S A M E N VAT T I N g
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87% van alle
tuinders
wil persoonlijk
advies bij
het handelen
in energie.
Daarom hebben
wij Michel.
Michel is uw persoonlijke adviseur voor het Nuon
HandelsPlatform. Als handelsexpert beschikt
hij over relevante marktinformatie en de meest
actuele prijzen. Hij zorgt dat u alle informatie
krijgt die voor u van belang is en beantwoordt
uw vragen. Zo kunt u altijd op het juiste moment
energie in- en verkopen en optimaal profiteren
van de kansen op de energiemarkt. Wilt u ook
zelf uw energiekosten beheersen met advies van
Michel? Kijk op nuon.nl/grootzakelijk

Tuinbouw
Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem
trekt Nederlandse én Belgische ondernemers
Relatiedagen

Telers zien al weer uit naar de komende Tuinbouw Relatiedagen. Het kleinschalige en overzichtelijke karakter, de mogelijkheid
om te netwerken met toeleveranciers en collega’s en de formule van een hapje en drankje noemen de bezoekers als belangrijke
pluspunten. In dit magazine geven vijf telers hun mening over deze vakbeurs.
TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN

Piet Evers:

‘De vakbeurs is kleinschalig, overzichtelijk en
echt op de tuinbouw gericht’
Piet Evers is gespecialiseerd in lelie. Zijn bedrijf Bredefleur Kwekerij heeft een hoofdvestiging van 5,5 ha in Moerkapelle en
een nieuw bedrijf van 4 ha in Luttelgeest, dat nu net in productie is en waar zoon Peter de dagelijkse leiding heeft. Met het
merk BredeFleur Quality Lily richt de teler zich op een onderscheidend en exclusief assortiment.
In Moerkapelle wil hij zich door ontwikkelen met
Longiflorum Aziaten en in Luttelgeest met witte
Longiflorums en een nieuwe ras OT-lelies (een kruising
tussen Oriëntal en trompetlelies).

Kwaliteit, continuïteit en exclusiviteit
“Onze strategie is kwaliteit, continuïteit en exclusiviteit.
De markt wordt steeds harder en zakelijker. En zonder
onderscheidend vermogen is het lastig. We zoeken
het daarom in exclusieve rassen, jaarrond aanvoer en
waarborgen 52 weken per jaar kwaliteit. Onze interne
controles zijn heel zwaar.”

Geen megabeurs
De lelieteler gaat al vanaf het begin naar de vakbeurs,
toen deze nog in Rijswijk was. Tuinbouw Relatiedagen
Gorinchem is vooral gericht op de directe tuinbouw en
de activiteiten die daar plaatsvinden. “Ik ga er naar toe
om te netwerken met het vak. Na de nieuwbouw doen
we even geen grote investeringen, maar we blijven wel
graag op de hoogte.”
Evers waardeert de vakbeurs ook omdat hij kleinschalig
Piet Evers: “Megabeurzen vind ik niets. De beurs in Gorinchem mag wat mij betreft zeker niet

en overzichtelijk is en vanwege het totale service concept.

groter worden.”

“Megabeurzen vind ik niets. De beurs in Gorinchem mag
wat mij betreft zeker niet groter worden.”
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Nieuw!
Limonica Amblydromalus limonicus
Bezoek ons op de Tuinbouw
Relatiedagen Gorinchem, stand 385

Een kleine mijt met grote prestaties
• zeer effectief bij grote plaagdruk
• eet ook grotere larven, grote eetlust
• actief binnen groot temperatuurbereik
• groot reproductievermogen

Tegen witte vlieg en trips
WWW.KOPPERT.NL

Tuinbouw
Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem
trekt Nederlandse én Belgische ondernemers
Relatiedagen

Dennis van der Knaap:

‘Het is een gemoedelijke, informatieve
en laagdrempelige beurs’
Snacktomatentelers Dennis van der Knaap en Robin Grootscholten telen TomBons snacktomaatjes op hun 6 ha grote bedrijf
Vitensa in Vierpolders. Ze verpakken de kleine, zoete tomaatjes zelf. Er zijn maar twee telers, die deze snacktomaatjes onder
de naam TomBons mogen telen. De afzet wordt geregeld door FrEsteem.
“Er is komend jaar weer een uitbreiding in
het segment van de snacktomaatjes. Daardoor wordt het er niet gemakkelijker op.
We zijn bang dat dit ten koste van de prijs
zal gaan. We blijven zorgen voor een goed
product met hoge kwaliteit en kostenbeheersing. Sinds het afgelopen jaar hebben
we ook een bedrijf in Turkije. We kunnen
dan vanuit Turkije hetzelfde goede product
leveren en zo jaarrond een betrouwbare
kwaliteit leveren”, aldus Dennis van der
Knaap.

Laagdrempelige beurs
De snacktomatenteler gaat dit jaar niet
naar de vakbeurs omdat hij dan net in
Turkije zit. Anders zou hij zeker wel zijn
gegaan. “Je ziet er veel mensen, zowel
bedrijven als collega-telers. Bovendien rijd
je er snel naartoe en kun je er gemakkelijk parkeren. Het zou geen drempel zijn
om niet te gaan. Turkije ligt veel verder
weg. Maar het is toch mooi meegenomen”,
lacht hij.
Een ander voordeel is dat het een gemoedelijke beurs is. “De beurs is heel informatief
en je kunt rustig een hoop stands langs
zonder de dwang te voelen om iets aan
te hoeven schaffen. Dat voel je op andere
beurzen eerder, waar de standhouders

Dennis van der Knaap: “Ik kan rustig een hoop stands langs zonder de dwang te voelen om iets aan te moeten

meer moeten betalen voor hun stands.”

schaffen.”

O n d e r g l a s T u i n b O u w r e l aT i e d a g e n g O r i n c h e m 1 4 T/ m 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2

13

@MardenkroNL volgen op Twitter loont! Niet alleen blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zoals ReduFuse, u maakt tijdens de Tuinbouw Relatiedagen ook kans op één van de
ReduFuse camera’s. Gedurende de dag twittert Mardenkro ‘Tijd voor ReduFuse’. Als u de eerste
bent die op de stand dit bericht laat zien, wint u een camera. Volg dus @MardenkroNL en win!

Mardenkro gaat verder Mardenkro helpt tuinbouwbedrijven in meer dan 50 landen wereldwijd zonlicht en zonnewarmte te reguleren.
n. Met de
d zetten.
ReduSystems-producten ReduSol en ReduHeat kunnen telers de klimatologische omstandigheden in kassen optimaal naar hun hand
enkro nl
Elk Mardenkro-product is van hoogwaardige kwaliteit en milieuverantwoord. Meer informatie over onze producten vindt u op www.mardenkro.nl

Tuinbouw
Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem
trekt Nederlandse én Belgische ondernemers
Relatiedagen

Arno Vollebregt:

‘We gaan altijd met een paar technische
mensen van het bedrijf naar de vakbeurs’
Arno en zijn zus Monique Vollebregt telen cyclamen en hortensia’s op hun 2,3 ha grote bedrijf in Aalsmeer. Daarnaast
produceren ze ook jonge cyclamenplanten. Deze jonge planten zijn maar voor een klein deel voor eigen gebruik en de rest
voor andere telers.
“We proberen ons met onze potplanten te onderscheiden van de massa door de moeilijker rassen te
telen”, zegt Arno Vollebregt. “Moeilijker wil zeggen
minder uniform. Daar staat tegenover dat die rassen
wel extra kwaliteit bezitten in de vorm van een andere
bladkleur, de hoeveelheid knop en een andere bloemvorm. Verder houden we een breed sortiment aan. We
hebben het hele kleurenscala in potmaat 6, 10 en 12.
Een koper kan dus voor iedere kleur en maat bij ons
terecht. En wie hier voor iets speciaals komt, kan ook
de andere maten mee nemen.”

Een of twee aandachtspunten
De potplantenteler vindt Gorinchem een plezierige
vakbeurs. “De beurs is compact opgezet. Er zijn veel
standhouders. Doordat ze maar een kleine stand tot
hun beschikking hebben, kunnen ze alleen de belangrijkste dingen laten zien. Maar ik loop ook niet rond
om te zien wat er is tentoongesteld, maar om te praten
over de producten waarin ik geïnteresseerd ben. Een
stoel, tafel en beeldscherm in de stand zijn bij wijze
van spreken voldoende.”
De teler gaat niet alleen, maar met een paar van zijn
technische mensen. Een paar weken voor zijn beursbezoek schrijft hij de aandachtspunten op waarop
hij moet letten of waar hij een technische oplossing
voor zoekt. “Achteraf blijkt dat we met nog drie of vier
andere punten van de beurs terug komen, die mogelijk
ook iets voor ons zijn”, lacht hij. “Meer mensen zien
meer dan één persoon. Waar de een zo maar langs
loopt, ziet de ander wel iets.”

Arno Vollebregt: “Ik loop op de beurs niet rond om te zien wat er is tentoongesteld, maar om te
praten over de producten waarin ik geïnteresseerd ben.”

Vervolg op pagina 43
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Fred van Heyningen over voortschrijdende crisis:

‘Drastischewaardedalingvastgoed
helptdesectoromzeep’

Fred van Heyningen: “Ondanks de crisis zijn er bedrijven die het beter doen dan andere. Het is beslist niet zo dat we moderne bedrijven koste wat kost in de benen
houden, zoals wel eens wordt gesuggereerd.”

Van alle glastuinbouwondernemers schreef afgelopen jaar 90% rode cijfers. In 2012 zullen er meer tuinbouwbedrijven te koop
komen dan in voorgaande jaren. Rabobank denkt na over een goed beleid om de consequenties van deze transitie en de daaruit
voortvloeiende betalingsproblemen bij hun klanten te managen. “Ik kan geen concurrentievervalsing tussen telers onderling
toelaten”, vindt Fred van Heyningen die deze dreiging wil voorkomen.
T E K S T: P I E T E R N E L B O U W M A N - VA N V E L D E N

BEELD: HENK BOUWMAN

De kredietportefeuille glastuinbouw van de

miljard euro uit staan.

maken met slechte marktomstandigheden.

Rabobank heeft even op zeven miljard euro

De sector is inmiddels gebutst en gehavend

Door de opeenstapeling van tegenslag

gebalanceerd, maar is momenteel aan het

door de slepende kredietcrisis en de glas-

moeten veel telers al dan niet gedwongen

dalen. Tot 2004 steeg deze gestaag, maar na

groentesector kreeg daar afgelopen jaar

hun bedrijf beëindigen.

die datum verdubbelde dit bedrag in razend

nog een EHEC-crisis overheen. Inmiddels

Ondanks deze dramatische tegenslagen

tempo als gevolg van schaalvergroting. De

verkeert eenderde van de ondernemers in

boekt de lokale bank nog steeds goede resul-

Westlandse vestiging van de bank heeft vier

zwaar weer. De sierteelt kreeg eveneens te

Vervolg op pagina 18
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‘Drastischewaardedalingvastgoedhelptdesectorom
>

bedrijven met goed management meer

ondernemer door binnen een verhuurcon-

veerkracht hebben. Zij hebben ondanks de

structie waarbij de financieringsverplich-

taten en heeft de directie voorzieningen

problemen hun bedrijf efficiënter ingericht

tingen vanuit de huurontvangsten worden

getroffen om de crisis het hoofd te bieden.

en de kosten omlaag gebracht waardoor ze

betaald. Soms blijft een kas leeg liggen en

beter in staat zijn aan hun financierings-

wordt een bedrijf warm gehouden. Soms

Maatregelen

verplichtingen te voldoen. Ik zie zelfs dat

worden de opstanden gesloopt en houdt de

Het duurde lang voordat de bank, die onge-

bedrijven die er erg slecht voor stonden zich

bank de grond in portefeuille.

veer 80% van de tuinbouwbedrijven finan-

herstellen. Bewonderenswaardig.”

Vervolg van pagina 17

Herstructurering

ciert, over wilde gaan op concrete maatregelen. Intern heerste lang de verwachting

Reële prijs veiling

Uiteraard is het confronterend om een

dat de marktsituatie zou verbeteren en de

Toch zijn inmiddels via vastgoedspecia-

online verkoop als ijkmoment te zien.

directie hanteert de strategie om zo lang

list DTZ Zadelhoff bedrijven verkocht die

Bedrijven die enkele jaren geleden voor

mogelijk achter haar klanten te blijven

door de bank zijn gefinancierd. In de eerste

miljoenen in de steigers zijn gezet, zijn dras-

staan. Helaas blijkt dat sommige bedrijven

online verkoop zaten bedrijven die door de

tisch in waarde gedaald. Van Heyningen

zo zwaar gefinancierd zijn dat ze er niet

Westlandse bank zijn gefinancierd. In de

merkt dat er ondernemers zijn die op deze

meer uitkomen.

tweede niet.

kans azen, omdat zij nog reserves hebben.

De bank overweegt daarom maatregelen in

Rond het online verkopen van bedrijven

“Ik worstel met dat vraagstuk”, geeft hij

de trant van bedrijven opkopen en glas er af

is veel commotie ontstaan. Velen sloeg de

toe. “Als wij toelaten dat bedrijven voor

halen, maar neemt pas besluiten op basis van

schrik om het hart en het was niet heel erg

een te lage waarde op de markt komen

de eerste resultaten in het nieuwe teeltsei-

duidelijk waarom een bedrijf juist op deze

dan ondergraaft dat de positie van andere

zoen. Fred van Heyningen, directievoorzitter

manier werd aangeboden, hoewel er onder-

ondernemers. Er mag geen concurrentiever-

van Rabobank Westland, praat in alle open-

nemers waren die gewoon graag wilden

valsing ontstaan. Dan help je de hele sector

heid over de dilemma’s van bank en sector,

stoppen en van hun bedrijf af wilden. Van

om zeep. Liever zetten we bedrijven in de

maar ook over perspectief. Inmiddels is de

Heyningen legt uit: “Het is een middel om

wachtstand en houden ze vast tot betere

afdeling Bijzonder Beheer met 55 mensen de

bedrijven onder de aandacht te brengen,

tijden aanbreken.” Velen zullen dit vertalen

snelst groeiende afdeling binnen zijn bank.

ook voor nieuwe doelgroepen. Wij stellen

naar een bank die zijn portefeuille niet wil

als eerste voorwaarde dat een ondernemer

afwaarderen, maar zo eenvoudig ligt het

Enorme impact

bereid moet zijn om zijn bedrijf via een

dus niet.

“Denk niet dat ik de emotionele kant van

online verkoop te laten verkopen. Ten

Hoewel het nodig is om samen met de over-

gedwongen bedrijfsbeëindiging onder-

tweede moet zo’n bedrijf een reële prijs

heid naar goede regelingen te zoeken voor

schat”, opent Van Heyningen het gesprek.

opbrengen om concurrentievervalsing te

ondernemers die willen stoppen, verwacht

“Ik heb het in mijn jonge jaren meegemaakt

voorkomen.” Daarom zijn in een aantal

Van Heyningen geen grote geste van die

dat mijn vader failliet ging. Dat had een

gevallen de bedrijven niet gegund.

kant. “Het ontbreekt de overheid aan geld

enorme impact op hem en onze hele familie.

om in herstructurering van de sector te

Alleen de tijden zijn anders.”

Geen vergeefse exercitie

investeren en bovendien is de land- en

Nu komen bedrijven miljoenen tekort en

Hij is niet ontevreden over het resultaat. Je

tuinbouw veel minder dominant vertegen-

is het ondoenlijk om tot schikkingen te

kon bijvoorbeeld ook zien dat ondernemers

woordigd in de politiek dan jaren geleden.

komen. Gaten zijn niet meer te dichten.

er in slaagden hun bedrijven voor aanvang

We zetten als bank uiteraard wel in op die

Vervolgens heeft de EHEC-crisis de sector

al te verkopen. In sommige gevallen zaten

herstructurering.”

hard getroffen. “Voor ons zijn de gevolgen

aspirant-kopers op hun kans te wachten. Op

die aan EHEC zijn toe te schrijven geen

het moment dat het menens werd, lieten zij

Concentratie

aanleiding om bedrijven om te laten vallen”,

die niet lopen. Ook zijn er bedrijven verkocht

Bij de schaalvergroting van de afgelopen

gaat hij door.

die een nieuwe bestemming krijgen, waar-

jaren is te weinig gestuurd op management-

Ondanks de crisis zijn er bedrijven die het

door het glasareaal iets afneemt. Het is dus

vaardigheden en afzetontwikkeling, consta-

beter doen dan anderen. “Het is beslist niet

volgens de directievoorzitter geen vergeefse

teert de directievoorzitter. Daar moet de

zo dat we moderne bedrijven koste wat

exercitie geweest.

sector een enorme inhaalslag maken. “Blij

kost in de benen houden, zoals wel eens

In gevallen dat bedrijven niet zijn gegund is

ben ik met de concentratiebewegingen van

wordt gesuggereerd. Ik zie wel dat moderne

een nieuwe regeling getroffen. Soms gaat de

de telersverenigingen binnen de groente-
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zeep’

Fred van Heyningen: “De situatie in de glastuinbouw is zorgelijk. Ik verwacht dat we zeker nog twee zware jaren moeten overbruggen. In 2012 zullen daarom meer
bedrijven te koop komen dan in voorgaande jaren, maar ik kan geen concurrentievervalsing tussen telers onderling toelaten.”

sector. Ik hoop dat de overheid bereid is om

dat terwijl de oorzaak niet eens bij ons lag.

Perspectief

mee te denken over het concurrentievraag-

We hebben nota bene het beste tracking en

Zorgelijk. Zo omschrijft Van Heyningen de

stuk, waarin de NMA mogelijk een grote

tracing systeem ter wereld, maar we nutten

huidige situatie. Hij put moed uit de bewe-

rol speelt.”

het onvoldoende uit. Ik zie dat de problemen

gingen die binnen telersverenigingen en

Daar waar de productiekant zich concen-

in de VS de verbinding tussen teler en

handelshuizen plaatsvinden. Toch zijn er

treert vindt Van Heyningen dat ook de

retailer hebben versterkt. Hier gebeurt dat

zeker nog twee zware jaren te overbruggen

handelsbedrijven hun rol voor de toekomst

nog te weinig.”

voordat het perspectief beter wordt, voor-

moeten herbezien. In de groenteteelt zijn de

spelt hij.

handelsbedrijven te klein om een wereld-

Trends missen

“De eerste resultaten van veranderend

speler te kunnen zijn als professionele

Ook de sierteelt ontspringt de dans niet.

beleid zullen pas in 2013 zichtbaar worden.

tegenhanger van de retail.

De potplantenteelt in Nederland is de

Ondernemers moeten echt zelf het heft in

“De handel heeft een belangrijke positie

sterkste ter wereld, maar de conjunctuur

handen nemen. Laat duidelijk zijn dat wij

verloren in Europa. Ik zie bijvoorbeeld het

heeft grote invloed gehad. Van Heyningen

alleen nog maar investeren in initiatieven,

aantal verkoopkantoren in Spanje terug-

ziet daar overproductie en minder verkoop

die vanuit de ondernemers zelf komen.”

lopen. De keten is net zo sterk als de zwakste

van exclusieve producten. Soms ziet hij

schakel en goede logistiek vormt een

dat ondernemers de trends missen en dat

Fred van Heyningen staat op een kruispunt.

onlosmakelijk onderdeel van een gezonde

kan eigenlijk alleen worden vermeden als

Rabobank Westland hakt momenteel knopen

sector.”

telers meer in contact komen met retail en

door bij bedrijven die er al een paar jaar slecht

consument.

voor staan. Tegelijkertijd stimuleert de bank

Impact EHEC-crisis

“Ik zie de rol van de bloemenveiling veran-

Terugkijkend op de EHEC-crisis verbaast

deren. Deze moet zich meer opstellen

het hem hoe deze crisis zo heeft kunnen

als een facilitair bedrijf dat de logistieke

toeslaan. “Vergelijk je de EHEC-crisis met

productstromen en financiële geldstromen

de Salmonella-problemen in de Verenigde

beheert, van een fysieke naar een virtuele

Staten, dan heeft het hier veel langer

distributieplaats. Daar heb je sterke bestuur-

geduurd voordat de markt zich herstelde. En

ders voor nodig, dus investeer daarin.”

nieuwe initiatieven die vanuit ondernemers
zelf komen. De noodzakelijke maatregelen die
de sector nu neemt, zullen pas in 2013 zichtbaar worden.
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Trefzeker en dubbel effectief
www.bayercropscience.nl

Ramon Schlepers treft laatste voorbereidingen Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem:

‘Conceptvanonzevakbeurs
blijftongewijzigd’
Geen extra activiteiten
Twee jaar geleden is Wageningen UR Glastuinbouw begonnen met lunchmeetings,
voorafgaand aan de beurs. Deze lunchmeetings waren vooral bedoeld om gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
De belangstelling voor dat programma is
helaas niet groot genoeg gebleken om er
mee door te gaan.
Dit jaar zullen er dus geen aanvullende activiteiten plaats vinden naast de vakbeurs.
Schlepers: “Dat is heel jammer. Hoewel er
dit jaar geen nevenactiviteiten zijn, staan
we als organisatie wel heel erg open voor
ideeën. Het kan de vakbeurs meerwaarde
geven.”
De beursorganisator wil dus zeker stimuRamon Schlepers: “Ik ben heel tevreden over de deelname. Het aantal standhouders is gestabiliseerd en het is
bijzonder dat we in deze moeilijke tijden niet zijn ingekrompen. Mensen zijn tevreden over ons concept, zo blijkt.”

De negende editie van Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem staat voor de deur. Vijf

leren dat er volgend jaar weer aansluitende
evenementen plaats vinden.

Vriendelijk voor bezoekers
Aan het beursconcept verandert niets. De

keer Rijswijk en inmiddels voor de vierde keer Gorinchem staan inmiddels op de

standhouder betaalt een vaste prijs voor

teller. Vlak voor aanvang geeft Ramon Schlepers aan dat de vakbeurs niet veel

geregeld. De beursorganisatie verstuurt

veranderingen ondergaat ten opzichte van voorgaande jaren. Wat goed is, moet je

vervolgens centraal alle uitnodigingen,

niet veranderen.

verzorgd.

T E K S T: P I E T E R N E L B O U W M A N - VA N V E L D E N

Dat concept is niet alleen heel erg handig

zijn stand en alle zaken daar omheen zijn

de standbouw is geregeld en de catering

voor de standhouders, maar is ook heel
De beursvloer van de Evenementenhal in

Dat is een mooi stabiel aantal”, legt Schlepers

vriendelijk naar de bezoekers. Wie eenmaal

Gorinchem is net als voorgaande jaren

uit. Er zijn wat bedrijven weggevallen door

binnen is, kan zich volledig concentreren

volgeboekt. Nog even en de standbouwers

faillissementen en fusies, maar die plaatsen

op het bezoeken van de stands. Voor eten

gaan weer aan de slag om ook in 2012 weer

zijn ingenomen door bedrijven die in de

en drinken wordt gezorgd en het parkeren

een functionele beursruimte op te bouwen.

wachtkamer zaten. “Ik ben heel tevreden

is gratis.

Beursorganisator Ramon Schlepers heeft

over de deelname”, gaat hij door. “Het

een mooi seizoen achter de rug, met Tuin-

aantal standhouders is gestabiliseerd en

Schlepers verwacht dat er naast Neder-

bouw Relatiedagen Venray en Hardenberg

het is bijzonder dat we in deze moeilijke

landse bezoekers ook weer animo zal zijn

nog in de benen. De tweede vakbeurs in

tijden niet zijn ingekrompen. Mensen zijn

vanuit België. Steeds meer buitenlanders

Venray is een groot succes geworden en

tevreden over ons concept, zo blijkt.”

nemen de moeite om TBR Gorinchem in

Hardenberg blijft een belangrijke ontmoe-

Deze stabiele situatie is geen aanleiding om

hun agenda op te nemen. Dat zijn niet

tingsplaats voor de noordelijke provincies.

op de lauweren te rusten. De hal in Gorin-

alleen mensen uit omliggende landen,

chem is verder verbeterd. Er is een roltrap

maar van steeds verder weg. Gorinchem

Stabilisatie

geplaatst, zodat het balkon beter bereikbaar

in zijn eenvoudige opzet blijkt een trek-

“In Gorinchem, de grootste van de drie,

is voor de bezoekers. Zo ondergaat de expo-

pleister te zijn voor iedereen die iets met

rekenen we op meer dan 500 exposanten.

sitieruimte jaarlijks een verbetering.

de glastuinbouw heeft.

Tuinbouw
Relatiedagen
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Bezoek onze stand op de Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem, standnummer 501

5 STAPPEN
TOT LAGERE ENERGIEKOSTEN

YOUNG PLANTS
Productie van uitgangsmateriaal
van kamer- en perkplanten, zoals:
• Euphorbia milii • Cupressus Wilma
• Ficus variëteiten • Fuchsia variëteiten
• Impatiens N.G. • Pelargonia • Petunia

STAND

465

Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem
Stand 141
Een groot assortiment stekperkplanten
en patioplanten.
Handelskwekerij M. van Veen BV
Aalsmeerderweg 725, Rijsenhout
Postbus 73, 1430 AB AALSMEER
Tel.: 0297 326516, Fax: 0297 328001
info@mvanveenbv.com, www.mvanveenbv.com

Sta samen
met DVEP Energie
op pole
position!

standnr.

Kom racen in het team Wij laten graag zien hoe u
van Red Bull of Mercedes ook in 2012 vol energie op
en WIN! pole position blijft staan!

ion
poleposit

Demmersweg 122 7556 BN Hengelo
+
T 31 (0)74 376 62 43 F +31 (0)74 376 62 19 E info@dvep.nl

dvep.nl

DVEP Energie; Niet de grootste, wel de beste!

Maaslander Peter de Jong moest wijken voor vergroening

‘In Nieuw Prinsenland kan ik mijn dromen

Peter de Jong: “Op mijn nieuwe bedrijf van 5,5 ha kan ik weer bouwen aan een gezonde toekomst.”

Acht jaar na de verschijning van het rapport ‘Gras zonder Glas’ moest aubergineteler
Peter de Jong uit Maasland definitief het veld ruimen voor het vergroeningsbeleid
van zijn gemeente. Hoewel hij hecht aan zijn Westlandse wortels, zag hij elders
betere perspectieven voor een herstart. Zijn bedrijf is het eerste bedrijf in het
cluster Nieuw Prinsenland te Dinteloord. Nu de aubergines zijn geplant, heeft hij
tijd om zijn verhaal te vertellen.

bedrijfsruimte en kantoren wordt nog
volop gewerkt.”
De groenteteler kijkt met zichtbaar
genoegen om zich heen. Hij heeft lang
uitgekeken naar het moment dat hij de
nieuwbouw in gebruik kon nemen.

Gras zonder Glas
Al in 2002 werd duidelijk dat het oude bedrijf
van 2 ha aan de Kwakelweg in Maasland

T E K S T E N B E E L D : J A N VA N S TA A L D U I N E N

binnen afzienbare tijd moest wijken voor

Peter de Jong pendelt dagelijks tussen zijn

aan de pols houden. Op termijn zullen we

groen. In dat jaar verscheen het gemeente-

woonplaats Maasland en het nieuwe bedrijf

zeker verhuizen naar Dinteloord, maar we

lijke rapport Gras zonder Glas. Daarin werd

in Dinteloord. Een woonhuis naast het

laten de kinderen eerst hun school afmaken.

aangegeven dat verspreid liggende kassen in

bedrijf ontbreekt en zal er evenmin komen.

Ze zitten alle drie in de laatste fase van hun

Midden-Delfland, dat behoort tot het Groene

“Vanwege de geuruitstoot tijdens de suiker-

opleiding.”

Hart van Zuid-Holland, plaats moesten

raffinage is wonen binnen een straal van

Hoewel het bedrijf nog niet geheel is

maken voor weidegrond.

enkele kilometers van de fabriek niet toege-

voltooid, kon er op 14 december toch wor-

“Het was geen grote verrassing, maar had

staan”, legt de Westlander uit. “Het hele glas-

den geplant. “Een paar dagen later dan

uiteraard wel grote gevolgen”, blikt de

tuinbouwgebied wordt daarom woningvrij.

gepland, maar je hoort me niet mopperen”,

groenteteler terug. In totaal ging het om

Ik vind dat geen probleem; met de huidige

zegt De Jong. “De kas is bedrijfsklaar en

ongeveer 55 ha glastuinbouw en 22 onderne-

technologie kun je ook op afstand de vinger

de WKK draait, dus de kop is eraf. Aan de

mers. In LTO-verband is toen een werkgroep
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gevormd om de wensen te inventariseren
en een voorstel uit te werken voor lokale
of regionale hervestiging. Dat zou immers
de minst ingrijpende gevolgen hebben op
het sociale vlak. Een flink aantal telers had
geen opvolgers of wilde om andere redenen
stoppen. Voor de doorstarters zou op korte
termijn 50 ha nodig zijn. Gesprekken met
de provincie en omliggende gemeenten
leverden helaas niets op.

Verkassen
De Jong besloot daarom uit de werkgroep
te stappen en met hulp van een makelaar
op zoek te gaan naar een alternatief. Met
de gemeente bereikte hij eind 2009 overeenstemming over de uitkoop; het bedrijf
mocht nog twee seizoenen doordraaien en

Met twee dagen vertraging ging de teelt op 14 december van start.

moest dan definitief verdwijnen.
De teler: “Er stonden veel moderne bedrijven

worden tot groen gas en CO2. En de geplande

arealen van verschillende gewassen onder

te koop, maar geen daarvan sloot aan op

voorzieningen voor gietwater en zuivering

druk staan, ziet de teler de toekomst met

mijn wensen. De prijzen voor nieuwbouw

van afvalwater waren ronduit uitstekend.”

vertrouwen tegemoet.

waren inmiddels een stuk gezakt, dus

“De uitdaging is om voor een verantwoorde

verkassen naar een gebied buiten het West-

Berekend op groei

kostprijs op duurzame wijze kwaliteitspro-

land leek me de beste optie.”

De Westlander was de eerste serieuze gega-

ducten te telen”, merkt hij op. “Hier kan ik

digde voor het nog maagdelijke tuinbouw-

dat veel beter realiseren dan op mijn oude

Agro-industrie en glastuinbouw

gebied. Het feit dat hij het spits zou afbijten,

stek in Maasland.”

Ook voor nieuwbouw is er keuze uit vele

heeft hem er niet van weerhouden om door

gebieden. De aubergineteler wilde bij voor-

te zetten. “Als er één schaap over de dam is,

keur in West-Nederland blijven, vanwege

volgen er meer”, zegt hij lachend.

de gemiddeld hogere instraling en tempe-

Twee andere bedrijven hebben ook al

ratuur in vergelijking met locaties landin-

gekocht en het zal volgens hem niet lang

waarts. Bovendien bleef hij dan wat meer

duren voordat het gebied volledig verkocht

in de buurt van familie en vrienden in het

is. Desondanks blijven er groeikansen. “Op

Westland. Last but not least zocht hij een

korte termijn zal ik daar geen gebruik van

locatie met voorzieningen die berekend

maken, want de stap van 2 naar 5,5 ha is best

waren op een duurzame bedrijfsvoering.

groot. Mijn zoon zit nu in het laatste jaar van

In de zomer van 2010 kwam hij in con-

de middelbare tuinbouwschool en lijkt er wel

tact met de Tuinbouwontwikkelingsmaat-

zin in te hebben om in het bedrijf te komen.

schappij, die hem wees op de plannen voor

Ik vind het geweldig om er samen wat moois

gen verkassen. Hij koos als eerste teler voor

het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland

van te maken. Als hij echter voor iets anders

het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland

in Dinteloord.

kiest, is dat ook prima. Ik ben nu 47 jaar en

in Dinteloord. Dit nieuwe gebied krijgt voor-

De Jong: “Het concept sprak me erg aan.

heb nog lang geen zin om te stoppen.”

zieningen voor gebruik van restwarmte en

Door de integratie van agro-industrie en
glastuinbouw was er een goede bestem-

Vertrouwen in de toekomst

ming voor restwarmte. Gewasresten en

De Jong is aangesloten bij telersvereniging

andere biomassa konden via een geplande

Purple Pride, die een stevige marktpositie

vergistingsinstallatie duurzaam verwerkt

heeft in aubergines. Hoewel de prijzen en

‘Lage drempel’
Peter de Jong ziet uit naar de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem. Hij waardeert de kleinschaligheid
van de stands en het nationale tuinbouwgevoel dat
de vakbeurs uitstraalt. “Je weet van tevoren dat je
heel veel bekenden tegenkomt. Sommige andere
beurzen zijn uitgesproken internationaal, Gorinchem is een puur Nederlandse aangelegenheid. Afgaande op de drukte is daar behoefte aan.”

Aubergineteler Peter de Jong moest gedwon-

CO2, collectieve waterzuivering, biomassavergisting en aanvullend gietwater.

S A M E N VAT T I N G
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BEZOEK ONS OP STANDNUMMER 343!

Revaho werkt samen met:

Als je goed kijkt, zie je dat elke druppel uniek is. Als je naar een advies van Revaho kijkt, is dat precies
zo. Geen standaardverhalen maar doordachte adviezen, gericht op elke teeltsituatie. Of het nu gaat
om nieuw te installeren producten of om troubleshooting. Elk advies wordt onderbouwd met speciaal
ontwikkelde ondersteunende programma’s die helder inzicht geven in de kosten en het rendement van
de geadviseerde oplossingen. Zodat elk advies ook het gewenste effect heeft. Zodat elke druppel werkt.

w ww
w.rev
v aho
o .nl

Richard en Marian van Ruijven over schuldsanering:

‘Probeerondanksalleshet
stuurineigenhandtehouden’

Richard van Ruijven: “Bij het overstappen op nieuwe rassen haalden we niet de beloofde 90% oogstbare takken, maar kwamen we uit op slechts 50%. Een zware
financiële tegenvaller, die ons uiteindelijk de kop heeft gekost.”

Nog één jaar bikkelen en Marian en Richard van Ruijven uit De Lier kunnen weer opgelucht adem halen. Door pure pech moesten
zij hun bedrijf beëindigen. Met opgeheven hoofd doorstaan ze een lastige periode in hun leven, die je niemand toewenst maar die
toch te overwinnen is.
T E K S T: P I E T E R N E L B O U W M A N - VA N V E L D E N

BEELD: HENK BOUWMAN

Negen jaar lang was Richard van Ruijven

viel de productie van het nieuwe assorti-

Van Ruijven: “In het voorjaar van 2009 werd

tuinder. Samen met zijn broer Cor teelde

ment tegen. In plaats van de beloofde 90%

zichtbaar dat het plantmateriaal niet verbe-

hij lisianthus op hun bedrijf Rico Quality

oogstbare takken kwamen de broers op 50%.

terd was en de oogst weer tegen zou vallen.”

Flowers in Honselersdijk. Ze mikten op

Een flinke financiële tegenvaller, aangezien

Nog tamelijk onverwacht stopte de bank de

goede kwaliteit en probeerden zich te

de nieuwe rassen een groot deel van hun

financiering van het bedrijf. Dat gebeurde

onderscheiden met nieuwe rassen. Daarvoor

bedrijf besloegen. Oorzaak van de tegenval-

een dag voor de zomervakantie. “Eigenlijk

maakten ze afspraken met de leverancier

lende productie zat volgens Richard in het

een absurde situatie. We zijn gewoon op

van hun uitgangsmateriaal.

wortelstelsel van de afgeleverde planten,

vakantie gegaan”, herinnert hij zich. Zijn

maar naar de winter toe zag het plantma-

echtgenote Marian vult hem aan: “Het

Faillissement

teriaal er weer wat beter uit. In overleg met

kwam toch nog vrij plotseling, maar op

Doorgaans pakt het overstappen op nieuwe

de leverancier besloten ze het er nog een

zo’n moment moet je reëel zijn. Dit hou je

rassen goed uit. Maar in dit specifieke geval

jaar op te wagen.

Vervolg op pagina 28
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>

‘Probeerondanksalleshetstuurineigenhandte

Peter Weber: “De Wsnp is een goede regeling, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Je moet namelijk eerst proberen een minnelijke regeling te treffen met je schuldeisers.
Zolang je nog bezittingen hebt, word je niet toegelaten.”

>

Vervolg van pagina 27

van Weber werd een passende oplossing

bijzondere periode brak aan, waar ze met

gevonden, voordat de curator op de stoep

ondernemersogen om zich heen blikten

niet vol.” Voor hen was het wel een klap in

stond. Dat was echt een geluk bij een ongeluk.

en tegelijkertijd afhankelijk werden van

het gezicht dat juist de leverancier van het

Marian vertelt hoe bepaalde verwikke-

anderen. Marian pakte de draad snel op.

uitgangsmateriaal als eerste het faillisse-

lingen indruk op haar maakten. Haar

“Je moet echt leren voor jezelf op te komen

ment aan vroeg.

zwager en schoonzus waren op huwelijkse

en je niet laten overrompelen door mensen

voorwaarden getrouwd, waardoor haar

die bepalen hoe jij moet leven.”

Vervolgtraject

schoonzus buiten schot bleef. Zij en Richard

Direct na de vakantie klopten de twee

zijn in gemeenschap van goederen getrouwd,

Bijstandsniveau

families aan bij het Ondernemersklank-

waardoor ze meegetrokken werd in het

De bewindvoerder nam kennis van de

bord voor advies bij bedrijfsbeëindiging.

faillissement.

situatie en berekende met welk bedrag het

Zo kwamen ze in contact met Peter Weber

gezin per maand rond moest komen. Het

en Fop de Pater die hen begeleidden bij het

Schuldsanering

mag duidelijk zijn dat dit bedrag niet meer

vervolgtraject. Op 1 oktober ging het bedrijf

Onder begeleiding van Weber klopte

was dan bijstandsniveau.

op slot en op 29 december 2009 werd het

de familie Van Ruijven aan bij het loket

Marian leerde al snel vindingrijk inkopen

faillissement uitgesproken. De curator orga-

Schuld en Hulpverlening van de gemeente

doen. “We waren al niet gewend om luxe

niseerde een online veiling van roerende

Westland. Weber: “De Wet schuldsane-

te leven. Aldi en Lidl waren voor mij geen

zaken. Bijzonder pijnlijk was dat er naast

ring natuurlijke personen (Wsnp) is een

onbekenden.” Moeilijker vonden ze de

bedrijfsmiddelen ook privé eigendommen

goede regeling, maar niet iedereen komt

impact op hun privacy als gezin. Richard:

van broer Cor onder de hamer gingen.

ervoor in aanmerking. Je moet namelijk

“Het eerste jaar ontvingen we onze post

Richard raakte auto en huis kwijt, want ze

eerst proberen een minnelijke regeling te

wekelijks in een grote witte envelop, die

waren onderpand bij de financiering van

treffen met je schuldeisers. Zolang je nog

door de bewindvoerder was nagekeken.

het bedrijf.

bezittingen hebt, word je niet toegelaten.”

Zo gingen alle bellen rinkelen toen er

De familie van Ruijven heeft vier jonge

De familie Van Ruijven voldeed aan de

een vaarvergunning van ons oude poly-

kinderen, waarvan op dat moment één baby.

voorwaarden en ging vol moed, maar met

ester bootje binnen kwam. Ze dachten

Verplicht verhuizen zou het gezin ernstig

gezonde tegenzin de schuldsanering in. Ze

dat we in het geheim wellicht een jacht

uit evenwicht brengen. Mede op initiatief

kregen een bewindvoerder toegewezen. Een

hadden.”
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houden’
Solliciteren

is omcirkeld”, zegt Marian. Ze heeft geleerd

De wet verlangt tijdens de saneringsperiode

van zich af te bijten. Ze heeft een goede

de volledige inzet van het gezin. Vader en

band opgebouwd met de bewindvoerder

moeder moeten beiden minstens 36 uur per

en zoekt steeds voor haar gezin uit hoe ze

week werken om een deel van hun schulden

kan rond komen. Als voorbeeld noemt ze

af te betalen. Voor Richard geen enkel

een nieuwe fiets voor één van de kinderen,

probleem, omdat hij al snel werd ingelijfd

die ze dankzij een regeling via het bedrijf

als medewerker op een tuinbouwbedrijf met

van haar man toch bij elkaar kon sparen.

pluischrysanten en lisianthus. Voor Marian

“Het valt ons op dat de mensen van de

lag dat veel moeilijker, met de zorg voor vier

schuldsanering vooral gewend zijn mensen

kleine kinderen. Ze had al een deeltijdbaan

te begeleiden, die schulden hebben gemaakt

in de zorg, maar moest solliciteren voor

bij een postorderbedrijf. Ze schrikken van

een voltijd functie. Dat de kinderopvang

de hoge bedragen die een faillissement van

tegelijkertijd onbetaalbaar is, werd buiten

een tuinbouwbedrijf met zich mee brengt.

Richard van Ruijven: “Het eerste jaar ontvingen

beschouwing gelaten. Ze solliciteert volgens

Dat is natuurlijk een totaal andere situatie”,

we onze post wekelijks in een grote witte envelop,

de verplichting, maar er is tot op heden geen

legt ze uit.

die door de bewindvoerder was nagekeken.”

nieuwe baan op haar pad gekomen.
Nog één jaar, dan is de driejarige periode

Eerlijke kans

kans als de drie jaar voorbij zijn. Weber legt

van de schuldsanering voorbij. “Reken er

Niet alles valt tegen als je de draad weer gaat

uit dat ze straks gebruik kunnen maken

maar op dat die datum in mijn agenda dik

oppakken. Zo krijgt het gezin een eerlijke

van een regeling met de belastingdienst.
“Ze krijgen verliescompensatie. Daarbij

Met een schone lei beginnen
Ondernemers die hun bedrijf gedwongen beëindigen, hoeven niet oneindig lang met schulden te blijven
zitten. Zij kunnen namelijk gebruik maken van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). In een
tijdsbestek van drie jaar kunnen ze met een schone lei beginnen.

zullen ze zeven tot acht jaar geen inkomstenbelasting gaan betalen.”
Met het bedrag op de boedelrekening (zie
kader) kan een deel van de schulden worden
afbetaald. Die regeling geldt voor alle crediteuren, dus ook voor de bank en de belas-

Er is een aantal bindende voorwaarden geformuleerd om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Zo moet de
ondernemer niet meer in staat zijn op eigen kracht of via een schuldhulpverleningstraject zijn schulden te betalen.
Bovendien vraagt de regeling dat mensen gemotiveerd zijn om de verplichtingen van de Wsnp na te komen, zoals
de rechter en bewindvoerder volledig informeren over alles wat invloed heeft op de sanering.

tingdienst.

Boedelrekening

naar zijn grootste wens glimlacht hij. “Het

De ondernemer en zijn gezin hebben gedurende de regeling een arbeids- en sollicitatieplicht. Man en vrouw moeten
een baan zoeken voor minimaal 36 uur per week, ook als ze de zorg hebben voor jonge kinderen.
Hun bewindvoerder stelt op grond van de financiële situatie vast welk deel van het inkomen wordt vrijgelaten
om van te leven en maandelijkse rekeningen te voldoen. Dat bedrag ligt rond het bijstandsniveau. De inkomsten
boven het vrijgelaten bedrag dragen ze af aan de bewindvoerder. Dit gaat naar de boedelrekening, waarvan zoveel
mogelijk schulden worden afbetaald.
Het is dus verre van eenvoudig om deze procedure te volgen. Lukt dit, dan beëindigt de rechtbank na drie jaar de
wettelijke schuldsanering. Daarna krijgen de ondernemer en zijn gezin een eerlijke kans om de draad weer op te
pakken.

liefst weer tuinder zijn.” Marian is inmid-

Glastuinbouwteam Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord, een initiatief vanuit onder meer het Ministerie EZ, de Kamer van Koophandel
en VNO/NCW is al meer dan 30 jaar actief en heeft in totaal 22 regionale teams in het MKB. Sinds 2008 heeft het
klankbord een Glastuinbouwteam, dat door heel Nederland actief is. De adviseurs, ervaren oud-ondernemers, oudmanagers en specialisten stellen op vrijwillige basis en onafhankelijk hun kennis beschikbaar als sparringpartners
voor tuinbouwondernemers bij het nemen van belangrijke beslissingen.
De laatste jaren adviseert het Ondernemersklankbord steeds vaker bij beslissingen rond bedrijfsbeëindigingen en
faillissementen, gezien de economische situatie in de glastuinbouw.
Medewerkers van het Ondernemersklankbord hebben geheimhoudingspicht.

Richard werkt inmiddels alweer twee jaar
voor een ander, maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Als je hem vraagt

dels ervaringsdeskundige op gebied van
schuldsanering, maar gaat het liefst weerTuinbouw
Relatiedagen

studeren. Die plannen moest ze namelijk
drie jaar lang laten rusten.

Door grote pech ging het bedrijf van Cor en
Richard van Ruijven failliet. Richard en zijn
vrouw Marian kwamen in de schuldsanering
terecht. Dankzij hun eigen grote inzet en
adviezen van het Ondernemersklankbord
kunnen ze over een jaar de draad weer oppakken.

S A M E N VAT T I N g
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Plattegrond Tuinbouw Relatiedagen
Stand
167

Trap
Roltrap

ENTREE
Trap

Wat de ondernemer
voorkomt,
verzekert ’ie niet.
Roltrap
Trap
Toiletten

Toiletten

BINNENTUIN

En zo is het maar net.
Daarom helpt Interpolis graag om
schade te voorkomen.
Kijk voor preventieadviezen op
Interpolis.nl/agro.

RECEPTIE

GARDEROBE

ENTREE
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Nieuw!

Automatisch

De Arkal Apollo-filterunit in het UDI programma is een waterfilter met
bewezen dieptefiltratie-technologie en onbeperkte capaciteitsmogelijkheden. De unit is volledig van kunststof en is corrosie vrij. Terugspoelen
met een lage druk (energiebesparing) van 1,5 bar en een continue flow,
maken de toepassing eenvoudig en multifunctioneel. Filterringen zijn
verkrijgbaar vanaf 10 mic. tot 400 mic.
Het UDI programma biedt een oplossing voor elke capaciteit en toepassing en kan volledig automatisch functioneren; van kunststof units,
automatisch spoelende screenfilters tot geautomatiseerde zandfilters.
Tevens veel mogelijkheden in controle filters semi-automatisch en/of
handmatig te reinigen. Capaciteit van 0,1m3 tot onbeperkt.

S.K. Batterij 3” Apollo - LCE

UdiMatic

1” - 8”

zandfilter

12” - 60”

AZEZ 2” - 14”

Registratie
BAR watermeter 2”-20”

Eenvoudig en betrouwbaar wordt elke gepasseerde liter geregistreerd.
BAR watermeters met pulsgever of opto-puls bewaken of besturen de
watergift en zijn bijzonder geschikt voor hoge debieten.
Ze vinden hun toepassing in de industrie, waterwerken en irrigatiesystemen. De BAR watermeters zijn volgens het Woltman principe en zijn
verkrijgbaar van 1½ - 20”. Ze voldoen aan alle relevante metrologische
eisen, waaronder ISO 4064 class B, EEC.
Het BERMAD programma omvat onbeperkte oplossingen voor elke
(water-)installatie in de agricultuur en –industrie; waaronder Afsluiters
(kunststof en staal), Ontluchters/Beluchters, Watermeters,
Drukreduceerventielen en Regelkleppen.

KY 100 serie 2”- 6”

200 serie ¾”- 2”

AR serie

½” - 2”

Een technologische voorsprong en meer, voor u en uw klanten!
info@uvar.nl
www.uvar.nl
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Stand Bedrijfsnaam

438 Coöperatieve Tuinbouwveiling

Plaats

497

Bayer CropScience SA-NV

Mijdrecht

502

A & N Luiten bv

De Lier

152

B-E de Lier bv

Bergschenhoek

347

Aardam

Aarlanderveen

269

Beekenkamp Plants bv

Maasdijk

405

Copots

Noordwijkerhout

427

AB Brabant

Best

379

Beekenkamp Verpakkingen bv

Maasdijk

160

Crea-Tech International bv

Ter Aar

427

AB Service Zuid-Holland bv

Hazerswoude Dorp

116

Bekopak

428

ABAB Accountants & Adviseurs bv Tilburg

404 ABB bv

Zaltbommel e.o. B.A.

Zaltbommel

Maasdijk

608

Cultivation Systems bv

‘s-Gravenhage

440 Benfried

Den Hoorn

622

Cyklop Nederland bv

Zwolle

Rotterdam

309

Berg Hortimotive

De Lier
IJsselmuiden

341

ABN AMRO Bank nv

Naaldwijk

457

Berg Makelaardij bv

441

Adegeest Kasverwarming bv

Bergschenhoek

126

Bergerden

Bemmel

D

219

Adviesbureau Noordam bv

‘s-Gravenzande

380

Betonwerk D. Verkade bv

Monster

229

Dagblad de Telegraaf bv

Amsterdam

181

AgriVer B.A.

Hasselt

137

Betonwerk Klasse bv

Honselersdijk

246

Dalsem Tuinbouwprojecten bv

Den Hoorn

111

Agro AdviesBuro

Naaldwijk

482 BioBest nv

Westerlo (B)

132

DCM Nederland bv

Katwijk

631

Agro Ecolum

Hilversum

230

Blok’s Draadvorm

‘s-Gravenhage

521

De Bruin Plantpot bv

Geldermalsen

654

Agro Expertiseburo

Delfgauw

222

Boekestijn Elektrotechniek

De Lier

319

De Hoog Techniek bv

‘s-Gravenzande

231

Agro Partners t.t. bv

Pijnacker

387

Boer Stroomaggregaten bv

Berkel en Rodenrijs

524

De Jong Verpakking bv

De Lier

506

AgroEnergy

Delft

243

Boeters Ketel Constructie bv

Honselersdijk

529

De Koningh Coding & Labeling bv Duiven

338

Agrojobs bv

Dronten

364

Bogaerts Greenhouse Logistics

Hoogstraten (B)

357

De Ruiter Innovations bv

362

Agrolux Nederland bv

Maasdijk

419

Bom Groep

Naaldwijk

400 De Vette cv

Schipluiden

314

AKG Hortiproducts

Vroomshoop

393

Bonar Technical Fabrics

Zele (B)

487 De Winter Logistics

Honselersdijk

468 Albers Alligator Projekten bv

Wageningen

153

Bosch Inveka bv

Poeldijk

122

De3Koningen bv

Steenbergen

410

‘s-Gravenzande

329

Bosman bv

Aalsmeer

113

Debets - Schalke bv

Monster

340 Alfa Accountants bv

Hardenberg

237

Botany bv

Sevenum

303

Deleco bv

Boekel

363

ALFEN bv

Almere

394

Brabant Plant bv

Vlijmen

511

Delta Lloyd/Gartenbau

Amsterdam

633

Alkupro bv

Maasdijk

282

Brinkman Agro

‘s-Gravenzande

370

Demokwekerij Westland

Honselersdijk

Sint-Katelijne-

286

Brinkman Desinfectie

‘s-Gravenzande

284

Desch Plantpak/E-pla

Waalwijk/

Waver (B)

288

Brinkman Gewasbescherming

‘s-Gravenzande

Maasdijk

290

Brinkman Meststoffen

‘s-Gravenzande

638

DL Plastics bv

Alcomij bv

449 ALUBO nv
168
395

Alweco
AMS Agricultural

Amstelveen

Ter Aar
Sint Annaparochie

285

Brinkman potten & containers

‘s-Gravenzande

409 DLV glas & energie bv

Naaldwijk

Maintenance Support

Bergschenhoek

283

Brinkman Tuinbouw techniek

‘s-Gravenzande

423

DLV Plant bv

Wageningen

455

Anode Energie

Rotterdam

292

Brinkman Verpakking

‘s-Gravenzande

424

DONG Energy

‘s-Hertogenbosch

227

Anthura bv

Bleiswijk

294

Brinkman Webshop

‘s-Gravenzande

342

Dool bv, T.C. van den

Maasdijk

291

Aquagro

‘s-Gravenzande

275

Broekhof Verpakkingen bv

Noordwijkerhout

136

Douwe Egberts Coffee Care

Utrecht

239

Aquaox bv

Soest

367

Broere Beregening bv

Waddinxveen

485 Duinker Automatisering bv

Zwaagdijk-Oost

386

ArcaZen bv

Enkhuizen

525

Bruine de Bruin bv

Aalsmeer

262

Dümmen

Rheinberg (D)

356

Areaal Makelaardij

Bleiswijk

336

Buitendijk Slaman bv

Bleiswijk

514

DVEP Energie

Hengelo

355

Arend-Sosef

Honselersdijk

458 Burg Machinefabriek

Kruiningen

353

Argos

Maasdijk

650

Almkerk

158

Aris bv

Eindhoven

361

Armada Young Plants bv

De Lier

195

E. van Wijk Logistics bv

Giessen

240

Eco Protecta bv

Buwatec bv

E

444 Artemis Systems bv

Veghel

C

630

Atimo Nederland bv

Alkmaar

148

C. van Tuijl & Zn.

Haaften

494 Ecoline Biotechnologie bv

Rijswijk

508

Avéro Achmea

Zoetermeer

628

C-Construct

Rijssen

448 Edudelta College

Barendrecht

611

AVF Water

Bergen op Zoom

153

Certhon

Poeldijk

316

244

Aweta G&P bv

Nootdorp

399

Certis Europe bv

Maarssen

177A Efaflex Van der Tol & Keijzer bv

Utrecht

655

CLTV Zundert

Zundert

334

Effice bv

Honselersdijk

152

Codema Systems Group

Den Haag

473

Elbert van Oosten

‘s-Gravenzande

251

Coffee Line Kasbergen

Middelharnis

310

Elburg Botanic Media bv

Sassenheim

B

Eekhout Bouw

Sexbierum

Kwintsheul

193

B&B Group bv

Bergeijk

501

Cogas Zuid bv

Asten

489 Elektravon - Haket bv

Wateringen

517

Bachmann Plantec AG

Aalsmeer

420

Combinations bv

‘s-Gravenzande

297

Else-Groep

Monster

118

Batist Aluminium Constructies bv, H. Wateringen

144

Comgoed bv

Dirksland

465

E-man Software

Poeldijk

175

Bato Plastics bv

105

Control Union Certifications bv

Zwolle

199

Empas bv

Veenendaal

Zevenbergen
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Wateropslag- en afdeksystemen van
GENAP: een begrip in de tuinbouw
GenaFlexstore®

SiloFloat®

Dé oplossing voor wateropslag.
Een volledige gesloten systeem waardoor algengroei
en verontreiniging van buitenaf worden voorkomen.

Dé afdekking voor silo’s. Snelle en eenvoudige
montage, gecombineerd met een hoog drijfvermogen. Ook uitermate geschikt voor toepassing in het
buitenland.

ie!

ers
ev
w
u
e

Ni

GenaFlexstore®

Gesloten waterbassin

®
Dé GenaFlexstore
oplossing voor wateropslag.
EenDé
volledig
gesloten
systeem waardoor algengroei
oplossing
voor wateropslag.
Een volledige gesloten
systeem
waardoor
algengroei
en verontreiniging
van buitenaf
worden
voorkomen.
en verontreiniging van buitenaf worden voorkomen.

TBR Gorinchem

Genafloat®

Compleet afgesloten drainbassin. Door het volledig
gesloten systeem blijft de kwaliteit van het opgesla®
Drijfzeil voor
gen drainwater gewaarborgd.

SiloFloat

Genafloat®

Drijfzeil voor bassins waardoor algengroei geen
kans meer maakt. De nieuwe versie heeft een optibassins
waardoor algengroei geen
maal drijfvermogen.

meervoor
maakt.
Optimaal
drijfvermogen.
Dékans
afdekking
silo’s.
Snelle en
eenvoudige
montage, gecombineerd met een hoog drijfvermogen. Ook uitermate geschikt voor toepassing in het
buitenland.

Bel voor meer
informatie
met onze
stand 247
verkoopafdeling.

Tel +31(0) 314 66 16 44
E-mail sales@genap.nl
www.genap.nl

F O L I E C O N S T RU C TI E S

Waterdichte oplossingen

Levering en onderhoud van vernevelsystemen
ie!
s
ver
e
euw

JB Pompen is middels een gevestigde naam in Europa en daar
buiten. De kracht van JB Pompen is blijven ontwikkelen, service
verlenen en adviseren.
De teler
denkt, de installateur
vraagt, en JB Pompen ontwikkelt.
Gesloten
waterbassin
Genafloat®

Ni

Compleet afgesloten drainbassin. Door het volledig
Drijfzeil voor bassins waardoor algengroei geen
gesloten
systeem
blijft
de
kwaliteit
van
het
opgeslakans meer maakt. De nieuwe versie heeft een optiNaast de ontwikkeling van o.a. de RVS zelfaanzuigende waterpomp,
gen
drainwater
gewaarborgd.
maalsets
drijfvermogen.
zuurstof pompen voor waterbassins, compacte tuinberegening

voor hoveniers, het door ontwikkelen van plunjer pompen heeft
JB Pompen zijn zinnen nu gezet op het optimaliseren van vernevelsystemen.
JB Pompen
na vragen
van enkele watertechnische installateurs,
Belheeft
voor
meer
de oplossing gevonden om de waterslag in hogedrukleidingen tegen
informatie
met onze
te gaan.
Na enige ontwikkelingen
en testen hebben wij daar iets op
F O L I E C O N S T RU C TI E S
gevonden.
verkoopafdeling.
Door middel
van speciaal ontworpen elektrische afdelingskleppen.
Deze worden in het systeem gemonteerd waardoor de waterslag in
de hogedrukleidingen tot het verleden behoord.

Tel +31(0) 314 66 16 44
E-mail sales@genap.nl
www.genap.nl

Waterdichte oplossingen

stand
401

Vraag uw installateur naar de mogelijkheden

JB Groep - Vlotlaan 216 - 2681 TV Monster - T +31(0)174 28 77 63 - www.jbgroep.nl - info@jbgroep.nl

Tuinbouw
Relatiedagen

Deelnemerslijst
Stand Bedrijfsnaam

Plaats

Stand Bedrijfsnaam
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Stand Bedrijfsnaam

Plaats

424

Endon Nederland bv

Badhoevedorp

421

Green Products bv

Kampen

325

IG Agri Systems bv

Gameren

306

ENER-G NEDALO

Mijdrecht

375

Greenport Campus

Bleiswijk

203

Imperial Plants Trading bv

De Lier

180

Energy Holland bv

Heerhugowaard

475

GreenQ bv

Bleiswijk

192

Indal Nederland bv

Rotterdam

115

Enthoven Techniek bv

De Lier

618

Greentalent

Steenbergen

157

Indigo Solutions bv

Barendrecht

623

Environmental Monitoring

461

Griffon

Goes

641

ING

Amsterdam

Systems (EMS) bv

Sint-Annaland

507

Grodan bv

Roermond

372

Inno-Agro

Honselersdijk

Enza Zaden Benelux bv

Enkhuizen

624

Groenen Accu’s

Leiden

241

Installatieburo EVAL bv

Rijnsburg

439

ErfGoed bv

Moerkapelle

437

Groen Agro Control

Delfgauw

191

InterActief Groep bv

Bergschenhoek

133

Eric Gerritsma

390

Grow Fun bv

Delfgauw

226

Interco

Maasland

130

Grow Group bv

Naaldwijk

167

Interpolis

Leiden

174

Haifa Nort West Europe bv

Mechelen (B)

225

J.M. van der Hoeven bv

Den Hoorn

173

Hamelink Koeling bv

Honselersdijk

486 Jabaay bv

Barendrecht

480 Hamer Bloemzaden bv / Florensis Zwijndrecht

602

JALO Coding & Labeling

Arnhem

197

Tuinbouwmechanisatie bv

Zeegse

277

EtiTrends bv

Monster

481

Everris International bv

Geldermalsen

330

Exotic Green Uitzendorganisatie bv Etten-Leur

F

H

J

466

F & H Crone bv

Moordrecht

115 A Handelsonderneming Otten

Enter

333

Jarini Oppotbedrijf

De Lier

397

Fides bv

De Lier

422

IJsselstein

636

Jasa Packaging Systems bv

Alkmaar

155

Flier Systems bv

Barendrecht

454 Hanwel Environment and Energy bv Enschede

223

Javo bv

Noordwijkerhout

351

Flori Pro Services

De Lier

476

Hatek Lastechniek bv

Wateringen

401

JB Pompen bv

Monster

169

Florist Holland bv

De Kwakel

154

Hatenboer - Water bv

Schiedam

457

JCV Makelaars

‘s-Gravenzande

430 Flynth accountants & adviseurs

Bleiswijk

108

HAVECON Kassenbouw bv

Bleiswijk

327

Jenbacher bv

Alblasserdam

374

FormFlex

Wateringen

152

HAWE Systems Europe bv

Bergschenhoek

469

Jiffy Products International bv

Moerdijk

612

FP Plants International

Uithoorn

001

Henk Heijkens Zoetwaren vof

Peize

271

Joost Kerklaan bv

Berkel en Rodenrijs

159

Frans van Zaal Totaal Techniek

De Kwakel

369

Herkuplast-Kubern GmbH

Zundert

453 Fred Ammerlaan Formule

Berkel en Rodenrijs

282

Hermadix

Aalsmeer

224

Free Design

Roelofarendsveen

274

HETO Agrotechnics

Oude Wetering

K

214

Freshpack Handling Systems bv

HilverdaKooij

Hanna Instruments bv

‘s-Gravenzande

478

Aalsmeer

403 Kaars Koffie

Moordrecht

256 A Freshprojects bv

‘s-Gravenzande

443 Hint Installatietechniek bv

Berkel en Rodenrijs

406 Kapiteyn bv

Anna Paulowna

146

Fruit World Breda

Breda

425

Hogervorst-Tabben bv

Maasdijk

472

KaRo bv

Zwaagdijk

264

Fugro GeoServices bv

Leidschendam

143

Holland Scherming / Holland Gaas

Maasdijk

411

Kascoplex bv

Den Hoorn

212

Hollandplant

Bergschenhoek

228

Kees Greeve bv

Bergschenhoek

382

Honeywell

Amsterdam

257

Kemeling Kunststoffen bv

Naaldwijk

KGP bv

G

436 Hoogendoorn Growth Management

Vlaardingen

447

140

G&G Unitservices bv

Goirle

190

Bergen op Zoom

460 Kin Pompentechniek bv

Rijen

323

G.S.T. bv

‘s-Gravenzande

408 Hordijk Verpakkingsindustrie

112

Gakon bv

Wateringen

204

GAVITA Nederland bv

Aalsmeer

200

Geerlofs Koeltechniek bv

247
462

Hopmans Verhuur

Maasdijk

384

Klasmann-Deilmann Benelux bv

Schiedam

Zaandam bv

Zaandam

120

Klep bv, Handelsonderneming C.J.

Etten-Leur

201

Horticoop bv

Cuijk

400 Klimrek Producten bv

Pijnacker

Rijswijk (zh)

376

Hortilux Schréder

Monster

203

Klugt De Lier / Bleiswijk

De Lier

Genap bv

‘s-Heerenberg

318

HortiMaX bv

Pijnacker

642

KOAT bv

Someren

Georg Fischer nv

Epe

620

Hortipar bv

Maasdijk

467

Koen Pack bv

Amstelveen

315

G-Force Construction Group

Poeldijk

216

Hortiplan

Sint-Katelijne-

470

Kolster bv

Boskoop

391

Glasimport Kwintsheul bv

Kwintsheul

Waver (B)

385

Koppert Biological Systems

Berkel en Rodenrijs

123

Glass Handling Technic

Wateringen

619

Hotraco Industrial

Hegelsom

179

Koppert Machines bv

Monster

242

Glastuinbouw Terneuzen

Beesd

528

Houweling Tuinbouw

Bleiswijk

281

Koppert Power bv

De Lier

637

Global Green Media bv

Hillegom

270

Huima Specials bv

Enschede

332

Kordes Roses International bv

De Kwakel

250

Globe Business Travel

295

HydroPro Waterbehandeling

Zwanenburg

369

Krimpen bv, van

Oudenbosch

279

van Staalduinen

Naaldwijk

109

Kroes Aannemingsbedrijf bv

Maasland

Globe Plant bv

Vierpolders

300

KUBO Tuinbouwprojecten bv

Monster

312

KUMA II bv

Waardenburg

643 Graser Personeelsdiensten bv

Beesd

I

495

Tricht

603

Greefa

ICE Agency bv

Breda
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SpeedLogic
Sneller dan de wind
Frank F. Lock

Fokke Kracht

Sven Verbeek
De nieuwe intelligente „tuning” voor elke Lock
EWA 10 - 16 aandrijving. Met decentraal
SpeedLogic verhoogt u de omwentelingssnelheid naar max. 15 omwentelingen per minuut.

Hans Weber

Eenvoudig aan te sluiten, uiteraard in de schaduw, vandaar geen thermische problemen.
Alle parameters zijn exact op elk afzonderlijk
type afgestemd. Met volledige Lock kwaliteit
en garantie.

Relatiedagen Gorinchem
Stand 129 www.lockdrives.com
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L

Stand Bedrijfsnaam

Plaats

Stand Bedrijfsnaam

Plaats

Noordwijkerhout

527

Mupol Personeelsdiensten bv

Velp

194

280

Leen Huisman bv

Maasdijk

522

Mustang Demolition

Hoek van Holland

348 Powerhouse bv

Almere

505

Lek / Habo Groep bv

Ter Aar

335

MWM Benelux bv

Rotterdam

183

Prayon SA

Engis (B)

327

Lemnis Lighting bv

Barneveld

119

Prins Kassenbouw bv / Vepritec bv Kwintsheul

446 Leo Ammerlaan bv

Bleiswijk

434 LetsGrow.com

Vlaardingen

N

151

Lights Interaction

Eindhoven

604

NAJK

162

Lingeburg bv

Papendrecht

350

129

Lock Drives bv

De Lier

289

280

Logiqs Agro International bv

Maasdijk

149

Logitec Plus bv

Hazerswoude

232

Looije Agro Technics bv

615

Power Plastics bv

258

Prins Maasdijk

Maasdijk

103

Priva bv

De Lier

Utrecht

373

Proeftuin Zwaagdijk

Zwaagdijk

Natech-Demtec

Dordrecht

156

Promax

Bergschenhoek

Nemasys

West Sussex (GB)

490

Pronafit Nature Products Int. bv

Kaatsheuvel

221

Nieuwland

Luttelgeest

252

Pull bv

Rhenen

451

Nife Energieadvies

De Lier

Rijndijk

307

Nitea IT Solutions

Maasdijk

Made

456 Nivola bv

Lisse

Q

Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop bv Haastrecht

308

NL Jobs bv

Maasdijk

210

Quick Plug bv

Poeldijk

610

Loonbedrijf Schellekens bv

Dongen

492

Nobutec bv

Wateringen

198

Loonbedrijf van Etten bv

Bergschenhoek

346 NP-Plastics bv

Noordwijkerhout

260

LRE Weegtechniek

Hillegom

471

Nunhems Netherlands bv

Haelen

R

434 LTO Groeiservice

Bleiswijk

266

Nuon Sales Nederland nv

Amsterdam

398

Rabobank

Delft

267

Berkel en Rodenrijs

606

Randstad Direct

Poeldijk

434 LTO Noord Glaskracht

Bleiswijk

Doetinchem

432 LTO Vastgoed

Zwolle

O

640 Reed Business bv
526

Den Hoorn

236

Lubron Waterbehandeling bv

Oosterhout

360

OCAP

Beesd

343 Revaho bv

299

Ludvig Svensson bv

Hellevoetsluis

435

Oerlemans Plastics bv

Genderen

128

Reytec / DS2

Monster

609

Lukassen en Zn. bv

Gendt

101

Olsthoorn bv

De Lier

320

Ridder Drive Systems

Harderwijk

165

Lutgo

Aalsmeer

142

Onder Glas

Woerden

477

Rijk Zwaan Nederland bv

De Lier

601

Ondernemersklankbord

Maassluis

171

Robotag bv

De Kwakel

459

Ons bv

Monster

326

Rolls-Royce

Pernis Rotterdam

278

ORGAplus International bv

De Krim

649 Rovero

Raamsdonksveer

‘s-Gravenzande

334

Ruud Hamel Fotografie

Naaldwijk

188

RWV Advocaten

Noordwijk

LTO Nederland - Kas in Beeld

M
141

M. van Veen bv

Aalsmeer

287

Mammoet Produkt Service

De Lier

644 Marck Water en

445 Otte Metallbau GmbH & Co. KG

Nieuwerkerk a/d

Relab den Haan

Maassluis

Elektrotechniek vof

IJssel

P

178

Mardenkro bv

Baarle Nassau

452

P & M Jobs

Bleiswijk

S

512

Markon Tuinbouwtechniek

De Lier

115

P.A.S. Groep bv

De Lier

196

SABA Dinxperlo bv

Dinxperlo

De Lier

114

Patron AEM bv

Maasbree

248

Saint-Gobain Cultilene bv

Tilburg
Wervik (B)

171A Martin Stolze bv
127

Mastop Totaaltechniek

Boskoop

321

PB Techniek bv

Maasdijk

216

Sanac nv

515

Maurice Kassenbouw bv

Horst

626

Pellikaan Gewasklemsystemen bv

Elsendorp

407

Santen & Gasille Agrarische

433 MeeGaa Substrates

Den Hoorn

349

Peltracom nv

Desteldonk (B)

381

MeerDeur

Poeldijk

389

Pentagrow bv

Lepelstraat

605

SAZAS

Leiden

161

Meeùs Assurantiën bv

‘s-Gravenzande

632

Pentoprint bv

Breda

166

Schep Verwarming bv

Pijnacker

396

Meilland

Leimuiderbrug

147

Peter Dekker Installaties bv

Naaldwijk

510

SchermNed

Naaldwijk

121

Mertens bv

Horst

106

Philips Nederland bv

Eindhoven

431

Schneider Young Plants

Ridderkerk

371

Metazet Zwethove bv

Wateringen

656

PinC Agro

Leiden

328

Schreurs Holland bv

De Kwakel

209

Meteor Systems bv

Etten-Leur

339

PlanITware

Naaldwijk

621

Screen4Seasons

Naaldwijk

115

MJ-Tech bv

Wernhout

170

Plant Health Care bv

Vught

152

SDF Tuinbouwautomatisering bv

Bergschenhoek

418

Modiform bv

Leusden

354

Plantenkwekerij Jongerius

Houten

234

Selecta Klemm

Maasland

302

Monsanto

Bergschenhoek

176

Plantenkwekerij P. van Geest bv

Maasland

182

Sercom Regeltechniek bv

Lisse

320

Montera Techniek bv

Pijnacker

253

Plantenkwekerij van der Lugt vof Bleiswijk

518

SGN bv

‘s-Gravenhage

366

Mosterd Naaldwijk

Naaldwijk

265

Pon Power bv

Papendrecht

256

Smit Assurantiën bv

‘s-Gravenzande

218

MPS

Honselersdijk

296

Pöppelmann GmbH & Co. KG

Naaldwijk

310

Smit Etiketten bv

Sassenheim

186

Multilabels bv

Houten

220

Pothos Plant Nederland bv

Honselersdijk

255

SMITH Techniek bv

‘s-Gravenzande

Makelaardij bv

De Lier
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De
zekerheid
van
Zantingh

Wij zien u
graag in
Stand 276

Tel. +31 (0)297 219 100
www.zantingh.com

Duurzaam, betrouwbaar en efficiënt
Zantingh is al vele jaren toonaangevend leverancier van professionele stookinstallaties,
CV-componenten en hoogwaardige service. Een compleet scala producten en oplossingen
voor de glastuinbouw, industrie en utiliteitssector. Innovatie is onze bepalende succesfactor.
Wij lopen voorop bij de ontwikkeling en levering van duurzame, betrouwbare en efficiënte
energiesystemen. Systemen die meer en meer gebruik maken van alternatieve brandstoffen.
Het is de zekerheid van Zantingh!
You can count on our expertise
ZAN0019_adv_Beursmagazine_Gorinchem_190x133,5.indd 1
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NieuwLand, boordevol ambitie

NieuwLand

NieuwLand is een modern glastuinbouwgebied van 600 ha in Noordelijk
Flevoland. De invloed van het IJsselmeer zorgt er voor een gematigd klimaat
met veel zonuren. Het gebied heeft goede en filevrije verbindingen naar
Scandinavië, Duitsland en Frankrijk. NieuwLand kent een prettig woon- en
werkklimaat; de hardwerkende bevolking staat er met beide voeten in de klei.
De energievoorziening in NieuwLand is uitstekend met goede gasen elektravoorzieningen en mogelijkheden voor geothermie. Diverse tuinders
hebben de voordelen van NieuwLand al ontdekt. In de afgelopen 5 jaar
hebben zich tien nieuwe tuinders gevestigd in NieuwLand, in de afgelopen
3 jaar is er meer dan160 ha grond verkocht. NieuwLand heeft de ambitie om
door te groeien naar 1000 ha. Geïnteresseerd? Er zijn kavels beschikbaar van
2 tot 100 ha.

Leo Neeleman, Acquisiteur (06) 38 95 11 46

www.nieuwlandflevo.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Flevoland

Tuinbouw
Relatiedagen

Deelnemerslijst
Stand Bedrijfsnaam

Plaats

Stand Bedrijfsnaam

Plaats

Stand Bedrijfsnaam

652

Smurfit Kappa

Eerbeek

484 Uniware Computer Systems bv

Vlaardingen

233

Vitotherm bv

Pijnacker

134

Snelder bv

Utrecht

324

UV Source bv

Wageningen

177

Vliet Vorkheftrucks bv, L. van

Pijnacker

617

SolSolutions

Pijnacker

131

UVAR Holland bv

‘s-Gravendeel

520

VLP bv

Naaldwijk

322

Spranco-Matic bvba

Minderhout

503

Vollebregt Barten Onroerende

519

Spuitbedrijf R. van der Horst bv

Poeldijk

378

SPX Johnson Pump Horticulture

De Lier

V

102

Steenks-Service

De Lier

498

V&V Tuinbouwprojecten bv

De Lier

483 Voorne’s Plantenkwekerij bv

Rockanje

415

Steetec Installatie bv

Honselersdijk

189

VAL-CO bv

Lopik

120

Vos Capelle bv, Joh.

Sprang-Capelle

139

Steuler

Westbroek

616

Valoya Ltd.

Helsinki (FI)

205

Voshol Warmte Elektrotechniek bv Bleiswijk

625

Plaats

Zaken Glastuinbouw bv

Honselersdijk

Voorne Putten Uitzendbureau bv

Kwintsheul

104

Stolk & Partners

Naaldwijk

629

Vakblad voor de Bloemisterij

Barneveld

491

Vreugdenhil Bouwtechniek bv

Poeldijk

414

Stolze Installatietechniek

Maasdijk

146

Valstar Holland bv

Poeldijk

202

Vreugdenhil bv, Plantenkwekerij

De Lier

Enkhuizen

645 Van Amelsvoort Kassenbouw bv

402 Sunny Holland bv

Raamsdonk

235

SURfaPLUS Trading bv

Wageningen

651

Van Bergen Personeelsdiensten bv Hoek Van Holland

351

Syngenta

Bergen op Zoom

513

Van de Lande bv

Raamsdonksveer

163

Van der Ende Pompen bv

Maasdijk

W

326

Van der Knaap Groep

Kwintsheul

345 Wageningen UR Glastuinbouw

Bleiswijk

208

Van der Valk Solar Systems

Monster

261

Wayland Developments

Bergschenhoek

WDP Draadbewerking bv

Erp

T

208

Van der Valk Systemen bv

Monster

413

344 Taks Tuinbouwtechniek bv

Breda

359

Van der Valk-Kleijn bv

Honselersdijk

488 Weber Koeltechniek bv

Leiden

259

Amsterdam

124

Van der Waay Machinebouw bv

Hazerswoude Dorp

365

Wellwaij Belting

Wormer

464 Techmek SrL

Montebelluna (IT)

304

Van der Windt

Honselersdijk

627

Welthink Europe bv

Amsterdam

474

Technokas bv

De Lier

450 Van der Zalm nv

Keerbergen (B)

523

Westland Adviesgroep

Poeldijk

417

Telerscoöperaties Versdirect.nl/BGB Barendrecht

164

Van Dijk Flora

Honselersdijk

110

Westland Infra

Poeldijk

653

Thatchtec bv

Wageningen

145

Van Dijk Heating bv

Bunnik

516

Westmaas Makelaardij

Nootdorp

442

The Greenery

Barendrecht

206

Van Dillewijn

Aalsmeer

496

Weterings Mechanisatie bv

‘s-Gravenzande

273

Thermeta Service bv

Wateringen

272

Van Dorssen & Frensch bv

Pijnacker

152

Wevab bv

Maasdijk

479

Thomsen

Naaldwijk

493

Van Iperen bv

Westmaas

153

Wilk van der Sande

Poeldijk

331

TiB Beemster Elektrotechniek bv

Gouda

Talent Werving & Selectie bv

Heerhugowaard

268

Van Koppen & Van Eijk

‘s-Gravenhage

150

Wise Use International bv

463 Tido Vesta NL

Naaldwijk

215

Van Leeuwen Buizen bv

Zwijndrecht

213

Work Support

Veenendaal

135

Tim Kunststoffen bv

Voorschoten

634 Van Looveren nv

Ranst (B)

383

WPS Horti Systems bv

De Lier

301

TK-Topboiler bv

Den Hoorn

107

Van Nifterik Holland bv

Ede

368

Wubben Bauer

Monster

377

TNO

Delft

138

Van Rijn Trading bv

Poeldijk

184

Total Systems

Middenmeer

187

Van Stad Uitzendbureau

Den Haag

607

Trintech

Gendt

500

Van Vliet Contrans

Wateringen

117

Triple Consultancy

Maasdijk

317

Van Vliet Kassenbouw bv

De Lier

Y

411

TST bv

Monster

499

VanDerEng bv

Heemskerk

426

Yara Benelux bv

Vlaardingen

392

Tubro Filter- en Luchttechniek bv

Enschede

388

Veha Plastics bv

Beek Ubbergen

125

Tuinbouw Technisch Atelier bv

Bleskensgraaf

635

Veldwerk Uitzendbureau bv

Rotterdam

172

Tuinbouwwijzer

De Lier

207

Vellekoop Makelaardij bv

Bleiswijk

127

TUMATEC

Boskoop

249

Verbakel-Bomkas

De Lier

Z

378

Tyco Valves & Controls

Breda

412

Verbeek-Hordijk

Berkel en Rodenrijs

276

313

Verdict Systems bv

Aalten

504 Zeeland Belting Service bv

Rilland

211

Verhagen Leiden bv

Leiden

298

Zetes bv

Heenvliet

358

Verkade Beton bv

Monster

509

ZHE Trading bv

Heijningen

300

Verkade Klimaat

Kwintsheul

429

ZON fruit & vegetables

Venlo

U

Zantingh bv

Rijsenhout

337

U Gaat Bouwen bv

Weert

613

Vermeeren Makelaardij bv

Rijsbergen

206

Zwapak bv

Aalsmeer

185

Uitgeverij Lakerveld

Wateringen

416

Vifra

Aprilia (IT)

245

Zwirs-Knijnenburg bv

Hoek van Holland

305

Uitgeverij P. Boekhout

Tholen

238

Vijverberg Advies

De Lier

254

Uitgeverij Schipper vof

Scherpenisse

217

Viscon bv

‘s-Gravendeel

311

Uniglobe Westland Business Travel De Lier

639

Vision4Energy

Hegelsom

614

Unitherm bv

217

Visser ITE bv

‘s-Gravendeel

Maasdijk
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Pot- en terrasplantenkwekerij René Grootscholten wil met kwaliteit geld verdienen

‘Ik ga met uitgebreid en onderscheidend
ten kuipplanten en drie plantvormen: op
stam, met rek en als piramide. “Dit zijn
ongebruikelijk veel soorten. Maar met deze
uitgebreide keuze richten we ons puur op de
daghandel voor de tuincentra en de luxere
planten- en bloemenwinkels”, zegt de teler.
“Mijn klanten verlangen kwaliteit. Om dat
te kunnen leveren, zetten we liever een
plantje per meter minder dan meer. Met een
zwaardere kwaliteit willen we ons onderscheiden van de bulkmarkt.”

Blijven knippen
De teelt van kuipplanten brengt veel werk
met zich mee na het planten van de bewortelde stek in 19 cm potten. Allereerst het
stokken of klimrekken steken en de plant
eraan vastzetten. Om na het toppen van de
kuipplant op stam een mooie volgroeide bol
te krijgen, moet de teler deze iedere vier tot
vijf weken knippen. Ook is het nodig om de
stam steeds kaal te knippen.
De planten worden hiertoe in de kas door
een heftruck met pottenvorken opgepakt,
naar de bedrijfsruimte vervoerd en op een
bufferband gezet. Dan gaan ze één voor één
René Grootscholten: “Mijn klanten verlangen kwaliteit. Met een zwaardere kwaliteit willen we ons
onderscheiden van de bulkmarkt.”

op een lopende band door de automatische
knipper. Bij de rek- en piramidevormen
gebeurt het indraaien of vastzetten van

René Grootscholten in ’s Gravenzande teelt een assortiment kuipplanten en

de plantscheuten handmatig. De planten

poinsettia’s, beide in grote potmaten. Twee jaar geleden heeft de teler een

waar de heftruck de planten oppakt en weer

komen daarna op een bufferband terecht,

nieuw bedrijf met betonvloer voor eb- en vloed en automatisering gebouwd.

de kas inrijdt. Met deze wijze van automa-

Zijn perspectief: in de tuinbouw is met kwaliteit geld te verdienen.

het rapen van de planten nog in de kas.

TEKST EN BEELD: HARRY STIJGER

tiseren komen de medewerkers alleen voor

Keuze betonvloer

Als je het erf van de pot- en terrasplanten-

die hij in november en december aflevert.

Op het oude bedrijf in De Lier had Groot-

kwekerij aan het Bagijneland oprijdt, kom

Tijdens deze halfjaarsteelt, die qua ruim-

scholten een teeltvloer met onder het

je van het asfalt op een mooie klinkerbe-

tebenutting goed met kuipplanten is te

gronddoek een bevloeiingsmat en erop

strating. Een uitstraling van kwaliteit, die

combineren, is 11.000 m2 in gebruik voor de

anti-worteldoek met inline druppelslangen.

helemaal past bij het nieuwe bedrijf. Want

opkweek van kuipplanten. Als in januari de

“Met dit systeem krijg je door de ongelijke

Grootscholten gaat niet voor bulkproductie

poinsettia’s weg zijn, worden de kuipplanten

watergift ongelijkheid in de plantengroei.

maar voor een kwaliteitsproduct.

op eindafstand gezet om in april en mei af

En vanwege de natte mat moest je in de

te leveren. Het streven is 95% via bemidde-

winter behoorlijk stoken om de RV laag te

ling af te zetten en zo min mogelijk via de

houden”, aldus de teler.

veilingklok.

Een betonvloer is in aanleg duurder dan de

Grootscholten heeft 21 verschillende soor-

genoemde teeltvloer, maar door de automa-

Veel soorten en zware kwaliteit
Van juni tot januari is 10.000 van de 21.000 m

2

in gebruik voor de teelt van poinsettia’s,

40
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assortiment de toekomst in’

Tuinbouw
Relatiedagen

tisering met een heftruck is hij uiteindelijk
niet veel duurder uit. Een transportbandje
in elke kap is dan niet nodig. Grootscholten:
“In combinatie met de kuipplanten die we
telen, is een betonvloer de beste keuze.
Bovendien zit je niet vast aan een bepaalde
potmaat, maar kunnen we makkelijker voor
een grotere of kleinere pot kiezen.”

Juiste assortiment
In een aanbodsmarkt is het lastig om voor de
juiste prijs producten af te zetten. Behalve
de vele soorten en vormen kuipplanten, wil
de teler verder uitbreiden met meerdere
potmaten dan alleen de 19 cm pot. Hiermee
houdt hij zijn aanbod aantrekkelijk voor
bepaalde afnemers. “We luisteren goed naar
de handelaren die hier op de tuin komen om
kuipplanten te kopen en vragen naar hun
verlangens in soorten, vormen en potmaten.
Op deze manier zorgen we er voor dat we
het juiste assortiment hebben, zodat die
handelaren niet om ons heen kunnen. En bij

Met zijn 21 verschillende soorten kuipplanten richt de teler zich puur op de daghandel voor de tuincentra

meer keuze in andere potmaten nemen ze

en de luxere planten- en bloemenwinkels.
Tuinbouw
Relatiedagen

wellicht een paar karren meer product af ”,
meldt de teler.

“Na een goed jaar gedraaid te hebben, wil je

wat lucht. De markt creëert anders ongelijk-

Volgens hem spelen bij de afzet behalve de

dat een volgend jaar weer. Maar wat je ook

heid in productiekosten.”

vele soorten en kwaliteit van het product

teelt, groenten of sierproducten, alles staat

eveneens de naam van de teler en het

onder druk.”

‘Kleinschalig en nuttig’

om vruchten af te werpen. Het afgelopen

Zware jaren

en met een hapje en een drankje erg gezellig. Het is

jaar is dat bij hem zeker het geval geweest.

Volgens Grootscholten krijgt de tuinbouw

‘gunnen’ een rol. Dat moet allemaal kloppen

het de komende jaren, minimaal vijf, heel
erg zwaar. “De consument is voorzichtig met

“De Tuinbouw Relatiedagen zijn kleinschalig, nuttig
een echte relatiebeurs. Toen ik nieuwbouwplannen
had, bezocht ik iedere dag de beurs. Je doet dan
veel informatie op om de juiste keuzes te maken.”

de aankoop van luxe producten. Hopelijk
komen we wel beter uit deze crisis en gaat

Pot- en terrasplantenteler René Grootschol-

het geen vijftien jaar duren.”

ten onderscheidt zich van de bulkproductie

Zelf had hij twee jaar geleden kunnen

met 21 soorten, drie plantvormen en een

stoppen, maar de teler denkt dat er in de

zwaardere kwaliteit kuipplanten. Ook als de

tuinbouw nog steeds geld is te verdienen.

opbrengst onder druk staat, zet hij niet meer

Ook al worden het geen vijf makkelijke
jaren.
Hij maakt zich meer zorgen over de failliete
tuinbouwbedrijven, die voor een ‘appel en
ei’ worden verkocht en daardoor goedkoper
De pot- en perkplantenteler heeft drie plant-

kunnen produceren. “De banken moeten

vormen: op stam, met rek en als piramide.

de oudere bedrijven niet verkopen, maar
slopen en de grond laten rusten. Dat geeft

maar minder planten in zijn kas. De teler
streeft naar een zodanig assortiment dat de
handelaren niet om hem heen kunnen. Dat
geeft hem voldoende perspectief voor de
toekomst.

S A M E N vAT T I N G
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SCREEN SYSTEMS

Tuinbouw
Relatiedagen
Stand 147

Industriestraat 40 2671 CT Naaldwijk Postbus 245 2670 AE Naaldwijk (NL)
Tel. +31 (0)174 62 94 44 Fax +31 (0)174 62 66 71 info@peterdekkerinstallaties.nl www.peterdekkerinstallaties.nl

Het breedste pak
www.lek

METEOR SYSTEMS - De toonaangevend fabrikant.

GORINCHEM-STAND 209

Toonaangevend in de ontwikkeling, productie en levering
van complete teelt-, irrigatie-, hijs-, en tunnelsystemen
voor de tuinbouw in binnen- en buitenland.
Bekend door de levering van Systemen en producten gekenmerkt door uitstekende kwaliteit en een uitgebreide
dienstverlening.
Het antwoord op uw zoektocht naar een betrouwbare
partner van complete Systemen.
Daarom zeggen wij:
“Wie kiest voor groei, kiest voor Meteor Systems”.

ket van allemaal!
habo.nl
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Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem trekt Nederlandse én
>

Vervolg van pagina 15

Jos Pijl:

‘Tuinbouw Relatiedagen is dichtbij wat
betreft afstand en sfeer’
Jos en zoon Wim Pijl hebben een bedrijf van 4,2 ha tomaten in Melsele, net voorbij Antwerpen. Ze telen middelgrote
trostomaten op 1,8 ha en losse, kleine vleestomaten. De semi-gesloten kas van 1,4 ha is een jaar geleden gebouwd. In deze
kas zit een nieuw type luchtwisselaar in de luchtbehandelingskasten met een rendement van 96%. Vader en zoon hopen
daardoor een betere opbrengst te behalen met minder energie. De eerste resultaten na een jaar draaien zijn heel positief.
Semi-gesloten
De kas is ingericht om semi-gesloten te kunnen telen.
Basis voor het systeem is een platenwisselaar. Deze
heeft twee in- en twee uitstroomopeningen aan twee
tegenoverstaande zijden. Koude buitenlucht gaat aan
een kant naar binnen. Aan de tegenoverstaande kant
komt deze lucht er als verwarmde en daarmee ‘drogere’
lucht uit. Aan diezelfde kant stroomt er warme vochtige kaslucht in. Deze lucht komt er kruislings tegenover als koude vochtige lucht uit.

Te lage opbrengst
Jos Pijl is minder tevreden over de opbrengstkant. “Het
perspectief voor het komende jaar is niet zo hoopvol.
Als we niet stoppen met roepen dat we nog goedkoper
kunnen produceren en elkaar bestrijden met steeds
lagere prijzen, gaat de hele tuinbouwsector de dieperik
in”, vreest de tomatenteler.

Goed concept
“Het concept van de relatiedagen is goed. Beter dan de
beurs in Amsterdam. Op de Horti Fair zie je misschien
wel wat meer materiaal, maar ik ga vooral vanwege
de contacten met de toeleveranciers. Deze vakbeurs is
‘dichtbij’. Niet alleen in afstand, maar ook omdat hij
gemoedelijk en open is. Normaal gesproken ga ik met
collega’s samen. Alleen bij slecht weer wisselen we wat
af. Je bent toch een paar uur van huis.”

44

Jos Pijl: “Deze vakbeurs is ‘dichtbij’. Niet alleen in afstand, maar ook omdat hij gemoedelijk en open is.”
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Belgische ondernemers

Tuinbouw
Relatiedagen

Ed van der Lans:

‘Het is een compacte, overzichtelijke en
leuke beurs’
Ed en Alex van der Lans hebben een bedrijf met 26 verschillende soorten bromelia’s: guzmania’s, vriesea’s en tillandsia’s
in verschillende kleuren. Deze planten met felgekleurde bloeiwijzen worden op vraag van de klant afgeleverd in mooie potten,
in geschenkverpakking of andere extra’s.
Door een combinatie van recessie en concurrentie is
er steeds meer nodig om de interesse van de klant te
wekken. Nieuwe ontwikkeling is de samenwerking in
Bromelia Brigada om het aanbod in de richting van de
afnemers te bundelen.

Sortimentsvernieuwing en toegevoegde waarde
Veel slechter dan de afgelopen twee jaar kan het volgens
Ed van der Lans bijna niet gaan. “Wij hopen dat er
dit jaar een licht prijsherstel zal komen. Ondertussen
zijn we zelf voortdurend om zoek naar nieuwe lijnen
en richten we ons op toegevoegde waarde. Door onze
planten op een andere manier te presenteren, willen
we onze klanten helpen om zich naar hun klanten te
profileren met interessante en nieuwe voorstellen.”

Relatiebeurs
Van der Lans is al vaker naar de beurs geweest, zowel in
Rijswijk als Gorinchem. “We slaan het alleen over als
we het te druk hebben. We kijken altijd op het laatste
moment of we kunnen gaan. De avondopening is een
voordeel ten opzichte van andere beurzen.”We kunnen
dan ‘s middags om vier uur nog in de auto stappen en
tot tien uur ‘s avonds rondkijken.”
Een ander voordeel is de compacte opzet. “We merken
dat de standhouders hier bewust staan met het idee dat
het een relatiebeurs is. Dus niet om direct producten te
verkopen, maar vooral om met mensen te spreken. En
de banden met hun klanten aan te halen. En de sfeer
is goed en gezellig. En niet te vergeten de broodjes
beenham zijn ook uitstekend.”

Ed van der Lans: “We merken dat de standhouders hier niet staan om producten te verkopen,
maar vooral om de banden met hun klanten aan te halen.”
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AWETA
De zorg voor uw product houdt niet op bij het creëren van de ideale
teeltomstandigheden. U wilt ook optimale condities voor sorteren
en verpakken. En snel kunnen inspelen op de veranderende
wensen van uw klanten. Dat kan met de technologie van Aweta.
Zoals verpakkings- en sorteermachines voor paprika’s, tomaten,
komkommers en andere groentensoorten. Systemen met alle
innovatieve mogelijkheden voor fusthandling, wassen, sorteren,
drogen en verpakken met behoud van de hoogste eﬃciency.
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Dat is de ﬁnishing touch van Aweta!
Burgemeester Winkellaan 3
2631 HG, Nootdorp
Tel: 088 66 88 000
Fax: 088 66 88 002
sales@aweta.nl

www.aweta.com

ADVERTORIAL

Bedrijfskosten nog beter beheersbaar
met nieuwe Nomad RFID key
gegevens foutloos en zonder storing worden ingevoerd. De scanresultaten van RFID keys zijn daardoor
zeer betrouwbaar.
Registraties over o.a. arbeidsproductiviteit en
ziekten en plagen worden gedetailleerd weergegeven in tabellen, grafieken of plattegronden. Deze
informatie wordt door kwekers en telers gebruikt om
hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Ondernemers
in de tuinbouw zijn hierdoor nóg beter in staat om
kosten op o.a. personeel en bestrijdingsmiddelen tot
een minimum te beperken.
Nieuwsgierig hoe u uw bedrijfskosten nog beter
beheersbaar maakt? Bezoek dan de Hoogendoorn
stand (nr. 436). Onze standbemanning demonstreert

Het succesvolle draadloze arbeidsregistratiesysteem Nomad van Hoogendoorn, dat o.a.

u graag de mogelijkheden van het veelzijdige Nomad
registratiesysteem.

bestaat uit invoerapparatuur waarmee alle arbeid- en productiegegevens nauwkeurig
worden vastgelegd, is uitgebreid met nieuwe RFID keys (scanners) en cards
(scankaarten). Het innovatieve RFID systeem maakt contactloos scannen mogelijk.
De RFID cards, die even groot zijn als een bankpasje,

geregistreerd. Dit heeft als voordeel dat omgevings-

zijn zelf te programmeren en kunnen eenvoudig en

factoren, zoals licht en vervuiling, geen invloed

snel vanaf een kleine afstand met de RFID key worden

hebben op de scanprestaties. Hierdoor kunnen

Hoogendoorn Growth Management
Stand 436

Jiffy Gorinchem-190x133.5mm.01.12_Jiffy Ad 12-01-27 9:30 AM Page 1

Groene
oplossingen
Voor een groene toekomst
Kom langs op onze stand en maak kennis
met onze uitgebreide productrange

TuinbOuw RelaTiedaGen GORinchem standnummer 469
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Chrysantenteler stapt vanwege risicospreiding ook in kalanchoë

GP Powerplants maakt vliegende start in
op flinke schaal aan te pakken. De samenwerking bood voor beiden een goede oplossing. Kreling: “Het klikte goed en ik zag
de capaciteiten van Pietro. Ik had hem in
dienst kunnen nemen als bedrijfsleider,
zoals ik dat op de andere bedrijven doe,
maar ik wilde een vastere basis zonder het
risico dat hij zomaar weggaat.”
Als compagnons zijn ze nu beiden voor 50%
eigenaar van GP Powerplants. Ze hebben
een bestaand bedrijf in Gameren gekocht
en in 2010 nog het buurbedrijf. Het areaal
is nu samen 4 ha; de kassen zijn energietechnisch aan elkaar gekoppeld.
Twee jaar erna heeft Kreling ook één van
zijn chrysantenbedrijven (7 ha) omgeschakeld; deze keer heeft hij gekozen voor
aardbei.

Opvallen een vereiste
Een nieuw potplantenbedrijf moet zich in
de markt bewijzen. Bij snijbloemen gaat een
groot deel van de afzet via de veilingklok.
Bij potplanten is dat veel minder: vorig
jaar vond 60-70% van hun kalanchoë’s een
afnemer via bemiddeling. Opvallen is dus
Pietro van Genderen en Gijbert Kreling (rechts): “Het rendement in de chrysanten is al jaren laag. Om het

een vereiste. In de eerste plaats met product-

risico te spreiden zijn we met dubbelbloemige kalanchoë”s begonnen.”

kwaliteit en betrouwbaarheid, maar er zijn

Gijbert Kreling, al 27 jaar chrysantenondernemer in hart en nieren, heeft een

meer gespecialiseerde kalanchoëbedrijven
die daar sterk in zijn. De marketing krijgt

open oog voor verbreding om risico’s te spreiden. Samen met Pietro van Genderen

daarom extra aandacht. Pietro’s vrouw José,

heeft hij in 2008 het bedrijf GP Powerplants opgezet, specialist in gevuldbloemige

daarin gespecialiseerd.

kalanchoë’s. Achteraf gezien was een ongelukkiger startjaar nauwelijks mogelijk,
maar ze zijn opmerkelijk optimistisch. En de groei zit erin.

die parttime bij een bank werkt, heeft zich
“Om ons te profileren in een nieuwe markt,
zetten we een totaalverhaal neer, gesymboliseerd door de olifant op onze verpakkingen en banners. Die staat voor het

T E K S T: T I J S K I E R K E L S

BEELD: WILMA SLEGERS

oorspronkelijke herkomstland van de

De naam Kreling staat in de Bommeler-

grote uitbreiding en goed plantmateriaal

planten – Madagaskar – maar ook voor

waard voor chrysanten. De broers Jan en

was moeilijk te krijgen. Daarom hebben we

onze bedrijfsfilosofie: power, samenwer-

Gijbert hebben samen zo’n 50 ha glas, in

daarvan afgezien. Vervolgens zijn we uitge-

king, vriendelijkheid, lange levensduur”,

eigendom ongeveer gelijk verdeeld, plus

komen bij de dubbelbloemige Kalanchoë

vertelt ze.

een eigen transportbedrijf. Maar het beeld

blossfeldiana”, vertelt Kreling.

Omloopsnelheid in de winkel

verandert de laatste jaren. De reden is risicospreiding; het rendement in de chrysanten

Compagnon

Het marketingidee heeft onder andere gere-

is al jaren laag.

Pietro van Genderen was voorheen zzp’er.

sulteerd in een opvallende hoes rond de

“In 2007 hebben we ons georiënteerd op

Hij wilde wel een eigen bedrijf, maar had

potten. Het sterke beeld van ‘de plant met

phalaenopsis. Dat was net een jaar van heel

geen mogelijkheden om dat vanaf de start

de olifant’ blijft gemakkelijk hangen. “Maar
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lastige tijden

Tuinbouw
Relatiedagen

net zo belangrijk zijn natuurlijk contacten

teert Van Genderen. Een groot pluspunt

en vertrouwen in elkaar binnen de keten.”

is het grote arbeidsreservoir van Krelings

De vraag op welk kwaliteitssegment ze

bedrijven. Een piek op het ene bedrijf is

mikken, is tegenwoordig een lastige. In de

gemakkelijk op te vangen met mensen die

hele markt wordt de lat steeds hoger gelegd.

elders minder nodig zijn. “Daar hebben

Topkwaliteit is tegenwoordig een eerste

we nooit zorgen over”, aldus de jongere

vereiste, wie de afnemer ook is.

compagnon.

“Erg belangrijk is de omloopsnelheid in de
winkel. De planten moeten binnen twee

Vertrouwen in de toekomst

dagen weg zijn. De supermarkt (of een

Ook de risicospreiding werkt, zegt Kreling.

andere afnemer) bekijkt aan het eind van

“We zien de toekomst met vertrouwen

het seizoen wat ze goed hebben verkocht en

tegemoet, ook al worden volgend jaar de

bestellen dat weer. Zo wordt die omloopsnel-

energieprijzen hoger. Het staat nu een paar

heid ook voor de exporteur een belangrijk

jaar onder druk. Maar ik zie dit bedrijf als

criterium”, vertelt Pietro van Genderen.

tussenstap. Voor de toekomst zit nieuwbouw
en optimalisatie van de automatisering in

Winst én verlies delen

de planning.”

Ze prijzen zich achteraf gelukkig dat ze een

De hele Nederlandse tuinbouw staat dit jaar

bestaand bedrijf overgenomen hebben en

onder sterke druk. “Het aantal ondernemers

niet nieuw gebouwd hebben. Na het star-

wordt wel drastisch minder”, constateert

tjaar is de markt immers sterk in mineur

Kreling. “Maar van de andere kant zie je dat

geraakt. Dat stelt ook de samenwerking op

het in het buitenland ook niet zo florissant

Om zich als nieuwkomers te onderscheiden in de markt

de proef. “Het is gemakkelijker om de winst

gaat. In Colombia stijgen bijvoorbeeld de

hebben ze een concept ontwikkeld met de Afrikaanse

te delen dan het verlies”, drukt Kreling het

personeelskosten. En een aantal bedrijven

olifant als centraal beeldelement.

kernachtig uit.

in Afrika is weer gestopt. Het gaat ook daar

“Het was natuurlijk spannend hoe het zou

niet vanzelf, gelukkig. Eigenlijk zouden we

gaan. De huidige situatie vergt meer overleg

‘Perfecte beurs’
als Nederland terughoudender moeten zijnTuinbouw

en op tijd bijsturen, maar de samenwer-

om buitenlandse telers te ondersteunen.

king verloopt eigenlijk supergoed”, consta-

Onze kennis vliegt overal naar toe.”

Relatiedagen

“Wij gaan er altijd naar toe voor de contacten. Je
loopt rond en je ziet wel wie je tegenkomt. We zijn
eind vorig jaar ook in Venray geweest en nu gaan
we weer naar Gorinchem. Het is een perfecte beurs,
heel mooi dat hij ook ‘s-avonds open is want overdag hebben we het toch vaak te druk.”

Op zoek naar diversifiëring en risicospreiding
zijn chrysantenondernemer Gijbert Kreling
en zijn compagnon Pietro van Genderen
uitgekomen bij gevuldbloemige Kalanchoë
blossfeldiana. De start was in 2008, daarna
raakte de markt sterk in mineur. Toch is het
bedrijf sindsdien in omvang verdubbeld. In de
marketing staat het neerzetten van een sterk
verhaal rond de plant centraal. De ondernemers hebben vertrouwen in de toekomst.
GP Powerplants teelt een mooi assortiment dubbelbloemige Kalanchoë blossfeldiana.

S A M E n vAT T I n G
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Besparen begint
bij stand 110

RS Cleaner
TBR Gorinchem
stand 400

Anti-condens behandeling
• 7 tot 20% lichtwinst
• 11% energiebesparing

Schoonspuiten van glas
• Volledig automatisch
• Ook voor AR glas

Een kas zonder railspant heeft
geen toekomst!
WWW.KLIMREK.COM
De Vette C.V.
Europalaan 44
2641 RX Pijnacker
Tel 015-3612733

Gaagweg 11a
2636 AK Schipluiden
Tel 015-3808784

ECO2 ad small 2012_Katy ad holland 25.01.2012 17:37 Seite 1

Tijdens de Tuinbouw Relatiedagen vormt onze stand een
unieke helpdesk waar wij u direct inzicht kunnen geven in
uw gegevens. Denk hierbij aan:
• Contractwaardes voor gas
• Contractvermogens voor elektra
• Uw meetdata
• Onze energieportal WIM-Online en WIM-Online Plus
• Aansluitcategorieën voor elektriciteit en gas
• Uw metergrootte voor elektriciteit en gas
• Het samenvoegen van aansluitingen
• Het bekijken van pieken
• Het controleren van nota’s
Of uw verbruikspatroon in de afgelopen jaren nu is veranderd of niet, op onze stand kunnen wij u direct met tips
en adviezen van dienst zijn. U kunt hiermee niet alleen
kosten besparen. U maakt met een bezoek aan onze stand
bovendien kans op een iPad 2.

ECO2Pro
Kostenbesparing door
katalytische Rookgasreiniging
Steuler Catalyst Service Netherlands bv
Wolkammerweg 28
3615 CG Westbroek / Nederland
Telefoon: +31 (0)346 - 28 21 85
E-mail: info@steuler.nl
Internet: www.steuler.nl
Focus on Progress

Beursnieuws
Het ‘straatje’ voor automatisering
en intern transport

Tuinbouw
Relatiedagen

wisselen. Van der Valk ontwikkelde hiertoe

enteeltbedrijf K. Buijnsters uit Etten-Leur. Op

een speciale buisrailkar als intrekmachine.

dat bedrijf is het vernieuwingsbedrijf gevestigd.

In de machine wordt het schermdoek aan

BerryPlaza heeft als doelstelling kennis te

twee kanten voorzien van geleidestrips, die

ontwikkelen voor de aardbeienteelt. Het

vervolgens in het nieuwe profiel en het even-

fungeert als schakel tussen fundamentele

eens vernieuwde spantprofiel worden gescho-

kennis en toepassing van deze kennis op prak-

ven. Een lier aan de andere kant van de kas

tijkniveau.

doet de rest van het werk. Bij het intrekken

Uniek bij het vernieuwingsbedrijf is de nauwe

van het doek is een ‘speelruimte’ in te stellen

samenwerking tussen ondernemers, toeleve-

om doekkrimp op te kunnen vangen.

ranciers, adviseurs en onderzoekers. De meer-

Een bijkomend voordeel van het Valk-Quattro-

waarde van deze samenwerking is de snelle

Plus profiel is dat de installateur geen doek-

uitwisseling van nieuw ontwikkelde kennis

Net als vorig jaar staan zes bedrijven bewust

clipjes meer hoeft aan te brengen, waarmee

en knelpunten in de praktijk. BerryPlaza doet

weer bij elkaar op één gangpad van de beurs.

de installatietijd nog eens extra wordt verkort.

onderzoek op het gebied van teelt, bemesting,

In het ‘straatje’ staan Frans Van Zaal, Flier

Ook heeft het profiel de omgekeerde schepvorm

gewasbescherming rassen en substraten.

Systems, Crea-Tech, Indigo Solutions, Aris en

(breed van boven en smal van onder), waardoor

meer infO: dlV PlanT

Promax. De bedrijven maken graag naar buiten

het schermdoek tot een kleiner doekpakket is

sTand 423

toe kenbaar dat ze samenwerken om telers een

op te vouwen.

totaaloplossing te bieden. Iedere organisatie

elkaar goed aanvult. Met name op het gebied

ReduFuse geeft in onderzoek 4%
hogere productie

van automatisering en intern transport op

Diffuus glas gaf in

potplantenbedrijven heeft de samenwerking

een onderzoek van

tot mooie projecten geleid.

Wageningen UR Glas-

Grote referentieprojecten die de bedrijven

tuinbouw een hogere

gezamenlijk hebben aanbesteed zijn onder

productie van 7% tot

heeft zijn eigen specialiteit, maar door jarenlange verwevenheid vormen ze een team dat

9%, met name door

meer Levoplant, Pligt Professionals, Maarel
Orchids, Ter Laak en recent de nieuwbouw bij

meer infO: Van der ValK sYsTemen

een hoger vrucht-

Piko Plant in Nootdorp. Daarnaast profileert

sTand 208

gewicht. De diffuse

een aantal van de bedrijven zich in samenwer-

coating ReduFuse van Mardenkro, in de verdun-

kingsverbanden als de Technical Trials en Horti

ning van 1 op 8, is begin mei aangebracht en

voor opdrachtgevers als leveranciers intensief

DLV Plant start vernieuwingsbedrijf
voor aardbeien

samenwerken, hiervan profiteert de klant. Ook

Het team Aardbeien van DLV Plant start met

dan in de referentie-afdeling. Bij ReduFuse

versterkt het je eigen organisatie, zeker voor de

ingang van 2012 het vernieuwingsbedrijf

ontstaat de meeropbrengst met name door het

lange termijn.

‘BerryPlaza’.

hogere aantal vruchten.

meer infO: frans Van Zaal

Het werkt hierbij nauw samen met het aardbei-

Het allerlaatste nieuws over de scherm- en

Alliance.
Gerard Peek van Frans van Zaal: “Het is prettig

begin september weer verwijderd. In oktober
lag de productie, ondanks een matig weerbeeld
vanaf het moment van opbrengen, 4% hoger

TOTaal TechnieK

schoonmaakproducten van Mardenkro kom

sTand 155 – 160

je te weten via Twitter. Tijdens Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem worden onder (nieuwe)
volgers verschillende digitale camera’s verloot.

Schermdoek intrekken kan nu
volledig automatisch

Ook komt de leverancier via Twitter graag in
contact met gebruikers van haar producten.
Voor het geven van advies of om vragen te

Van der Valk Systemen introduceert het

stellen over bijvoorbeeld ReduFuse. Dat kan

Valk-Quattro-Plus intrek-schermprofiel.

via: twitter.com/MardenkroNL of onze gebrui-

Schermdoeken en folies kunnen in dit profiel

kersnaam @MardenkroNL.

automatisch worden ingetrokken, waardoor

meer infO: mardenKrO

het aantrekkelijker is om eerder van doek te

sTand 178
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producent van:
Deproducent
Repair Shuttle
van:

Stand

411

De Repair
Shuttle
producent
van:
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Repair Shuttle
van:
De Repair Shuttle

Voor het veilig en efficiënt repareren van uw dekglas!
Voor het veilig en efficiënt repareren van uw dekglas!

voor van
de Europese
Voor het veilig Genomineerd
en efficiënt repareren
uw dekglas!Award 2011
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Onderhoudsvoorziening
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uw dekglas!Award 2011
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vanBeste
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Award 2011
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Award 2011
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Beste
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voor Beste
Onderhoudsvoorziening

Wilt u meer informatie: www.ghtec.nl
Periodiek onderhoud? Of een
Wilt u meer informatie: www.ghtec.nl
Wilt u meer
informatie:
www.ghtec.nl
Periodiek onderhoud? Of een
GlassGlass
Handling
Technic,
Naaldwijkseweg
5b,
2291
PA Wateringen
Wilt u meer
informatie:
www.ghtec.nl
'alsheteffekanvandaagnog'
Handling
Technic,
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5b,
2291
PA
Wateringen
'alsheteffekanvandaagnog'
Glass Handling
Technic,
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5b,2291
2291PAPA
Wateringen
Glass Handling
Technic,
Naaldwijkseweg
5b,
Wateringen
T
0174
290717,
info@ghtec.nl
kas- of glasreparatie?
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T
0174
290717,
info@ghtec.nl
kasof glasreparatie?
Bel dan eens
T 0174
290717,
info@ghtec.nl
T 0174 290717, info@ghtec.nl
voor de mogelijkheden
van TST.
voor de mogelijkheden
van TST.
H. BATIST ALUMINIUM

H.CONSTRUCTIES
BATIST ALUMINIUM
H. BATIST ALUMINIUM
B.V.
H. BATIST ALUMINIUM
CONSTRUCTIES
B.V.
WATERINGEN 0174-290717
CONSTRUCTIES
B.V.

WATERINGEN 0174-290717

CONSTRUCTIES
WATERINGEN
0174-290717

B.V.

Vlotlaan 176 - Postbus 60 - 2680 AB Monster - tel. (0174) 28 06 46 - fax (0174) 28 91 01
Vlotlaan 176
- Postbus
60 -- 2680
AB Monster - tel. (0174) 28 06
Internet
www.t-s-t.nl
E-mail info@t-s-t.nl

46 - fax (0174) 28 91 01
Internet www.t-s-t.nl - E-mail info@t-s-t.nl

WATERINGEN
0174-290717
U kunt ons vinden tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem
standnr.
124

U kunt
ons vinden
tijdens
de Tuinbouw
Relatiedagen
in Gorinchem
standnr.
Bezoek
ons tijdens
Tuinbouw
Relatiedagen
Gorinchem
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123.124

U kunt ons vinden tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem standnr. 124

U kunt
ons specialisten
vinden tijdens de Tuinbouwvoor
Relatiedagen
in Gorinchem
standnr. 124
Dé
kas
onderhoud/hulpmiddelen!

Dé specialisten voor kas onderhoud/hulpmiddelen!
rinchem
TBR Go 24
Stand 1

U W S P E C I A L I S T I N M A AT W E R K

U W vanS o.a:
PE
Leverancier

C I A L I S T I N M A AT W E R K

• Serviceplateau’s (gekeurd)
• Diverse reparatievoorzieningen

Leverancier
• Terrasschermen

van o.a:

• Serviceplateau’s (gekeurd)
• Reparatiesets
• Kasdektransportmiddelen
• Diverse reparatievoorzieningen
Ook zijn we thuis op het
• Terrasschermen
gebied van plaatbewerking en

Reparatiesets
kunnen•we
al uw knip– en
zetwerk verzorgen

• Kasdektransportmiddelen
Ook zijn we thuis op het
gebied van plaatbewerking en

Voor meer
informatie:
kunnen
we al uw knip– en
(www.batistalucon.nl)
zetwerk verzorgen
of bellen:
Bezoek ons tijdens Tuinbouw
0174 -Relatiedagen
29 07 17 Gorinchem op stand 118.

Voor meer informatie:
DEKAS-SPECIALISTEN-juni-2011.indd 1
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Beursnieuws
Nieuw: natriumarme spoorelementen
bij Horticoop

Tuinbouw
Relatiedagen

innovatie van Van der Ende Groep uit Maasdijk. De rozenteler is bijzonder tevreden over
deze spuitunit, die zeer nauwkeurig en efficiënt
het middel Liquidseal op de rozen aanbrengt.
Dit middel verlengt aantoonbaar de houdbaarheid van rozen op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Bloemen behandeld door

teelt aanwezig blijft. Syngenta Bioline brengt

de Precision-Spray, zijn tijdens het transport

deze roofmijt onder de naam Montyline op de

vanaf het teeltbedrijf tot aan de consument

markt. Het bedrijf heeft hoge verwachtingen

beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.

van deze rijzende ster aan het biologische fir-

De spuitunit is gemonteerd op de sorteerlijn.

mament.

Steeds meer adviesorganisatie en overheids-

Zodra de installatie een bloem ziet, wordt deze

In de chrysantenteelt hebben de bekende lin-

instanties maken de teler alert op het feit dat

vanuit drie richtingen bespoten met Liquidseal.

ten met Bugline cucumeris er voor gezorgd

de emissie van meststoffen in 2027 nul dient

De drie nozzles beïnvloeden elkaars spuitbeeld

dat telers ook succesvol kunnen werken met

te zijn. De regelgeving is zodanig dat 70% van

niet. De teler kan de dosering per nozzle en per

geïntegreerde tripsbestrijding. Iets dat voor-

de telers op dit moment voldoet aan de norm.

batch op een eenvoudige manier zelf instellen.

heen als onmogelijk werd beschouwd. Niet al-

Dit betekent dat 30% hier nog niet aan voldoet.

Rozenteler Van den Ende gebruikt een mini-

leen trips, maar ook spint kunnen deze telers

Horticoop speelt in op deze ontwikkeling door

male hoeveelheid van het middel . Een uitge-

nu met roofmijten bestrijden. Dit werkt beter

de introductie van een natriumarme meststof-

breide procesbewaking zorgt er voor dat alle

dan chemische middelen. Sinds een aantal

fenlijn onder de naam ‘Gold Line’. Door een

rozen gegarandeerd met dezelfde hoeveelheid

jaar is dit in chrysanten praktisch de stan-

bewuste keuze van meststoffen kan een teler

middel worden bespoten en dezelfde optimale

daard geworden en dit zal de komende jaren

op een eenvoudige manier de hoeveelheid

bedekking krijgen.

op veel bedrijven de basis blijven.

natrium beperken. Ook al lijkt het dat er niet

meer infO: sYngenTa biOline

veel natrium in meststoffen zit, het maakt wel

sTand 351

degelijk een verschil doordat er intensief wordt
geteeld en er veel mest per vierkante meter

Thatchtec toont noviteit Herbie 66

wordt gebruikt.
Natrium wordt niet of nauwelijks opgenomen
door de plant. Hierdoor zal het ophopen in

Van der Ende Groep benadrukt dat het gaat

het drainwater en de mat. Dit heeft effect op

om een biologisch conserveringsmiddel en

productie, kwaliteit en nutriëntenopname.

zeker geen bestrijdingsmiddel. Medewerkers

Om dit te voorkomen moet een teler spuien.

aan de sorteerlijn ondervinden dan ook geen

Natrium kan met het gietwater meekomen of

hinder van deze spuittechniek. In de spuitunit

Met bodem resetten wordt de mogelijkheid ge-

met de meststoffen. Bij het spuien verliest een

en boven de sorteerlijn is een afzuiging gemon-

boden grondgebonden ziekten actief te elimi-

teler ook nuttige voedingselementen.

teerd die alle dampen wegzuigt.

neren en de bodembiologie en bodemfysische

De ‘Gold Line’ bestaat op dit moment uit spoor-

meer infO: Van der ende grOeP

eigenschappen te verbeteren. Thatchtec, heeft

elementen, maar zal worden uitgebreid met

sTand 163

in samenwerking met Wageningen UR, een

andere meststoffen. Hiermee kan Horticoop de
teler ondersteunen in een meer duurzame teelt.

methode voor een biologische grondontsmetting ontwikkeld. De methode bestaat uit het

meer infO: hOrTicOOP

Montyline ook aan opmars bezig in
de groenteteelt

sTand 201

Amblyseius montdorensis, een roofmijt tegen

tot 4 weken. Vele testen, in het laboratorium

trips en wittevlieg, is nog maar een jaar be-

en de praktijk, laten zien dat na deze periode

schikbaar bij Syngenta Bioline, maar heeft al

de grond meestal geheel vrij is van ziekten

veel goed werk verricht in de sierteelt. Geen

veroorzaakt door aaltjes en Fusarium oxyspo-

wonder dus dat er ook steeds meer gebruik

rum en Verticillium dahliae. Nieuw is het pro-

wordt gemaakt van deze bestrijder in de

duct Herbie 66. In de stand kunnen bezoekers

De rozenkwekerij Firma Van den Ende Rozen

groenteteelt. In komkommers, paprika’s en

alle producten ruiken en voelen.

uit Monster heeft in de afgelopen maanden

aubergines blijkt dat het een zeer sterke roof-

meer infO: ThaTchTec

gewerkt met de Precision-Spray, de jongste

mijt is tegen trips en wittevlieg die de hele

sTand 653

Op deze manier hoeft een teler minder vaak te
spuien zodat hij zijn emissie kan verlagen.

Rozenteler enthousiast over
bescherming bloemknop

inbrengen van 100% plantaardige Herbie-korrels (of vloeistoffen), gevolgd door het afdekken van de bodem met een folie gedurende 3
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“Verhoog uw

met
Precision Growing”
Michael, Business innovator
Met Precision Growing bent u klaar voor
de toekomst. Meer dan ooit gaat het om
efficiënt en effectief telen. Met Precision
Growing minimaliseert u de kosten
en maximaliseert u de opbrenst van uw
teelt. Bovendien draagt deze teeltwijze
actief bij aan duurzame glastuinbouw.
Laat u informeren door de Grodan
professionals op stand 507.

The GroTeam represents
the Grodan professionals.
Follow the GroTeam
on www.grodan.com
or scan the QR-code.

Beursnieuws
Nieuw aandrijfprincipe voor
scherminstallaties

Tuinbouw
Relatiedagen

mate het moment van levering dichterbij

ondernemer met het beste idee wint een op

komt, overstappen op het optimaliseren van

maat gemaakte applicatie.

APX-biedingen en de mogelijkheden benutten

meer infO: hOOgendOOrn grOwTh

van de onbalansmarkt.

managemenT

In eerste instantie zal de insteek vooral zijn

sTand 436

om een goede onderlinge afstemming te krijgen van de korte en lange termijnhandel, per
gezamenlijke klant, zodat deze een volledige

Harmony-range uitgebreid

ondersteuning op het gebied van energiehandel kan krijgen. Het doel is echter om te werken richting een gezamenlijk online systeem
dat klanten zal helpen posities constant en
Van der Valk Systemen introduceert een nieuw

bijna volautomatisch te optimaliseren, van 3

aandrijfprincipe voor scherminstallaties: het

jaar voor levering tot aan de laatste paar mi-

Smartscreen trek/trek-schermsysteem. Dit

nuten voor levering.

systeem combineert de voordelen van het dege-

meer infO: e-man sOfTware

lijke trek/duw-systeem met de voordelen van de

sTand 465

ranke draadinstallatie.
Bij de Smartscreen is het overgrote deel van de

Met succes lanceerde Svensson in 2009 de XLS

daarmee zorgt voor een blijvende nauwkeu-

Klimaat-, water- en energiemanagement bedienen via smartphone

righeid. Omdat deze as echter te dun is voor

Hoogendoorn Growth

bevordert de groei van planten; het licht is

het dichtduw-principe (zoals bij het trek/duw-

Management ontwik-

immers gelijkmatiger verdeeld over de hele

systeem) is een aandrijfmethode ontwikkeld

kelt in nauwe samen-

plant. Bovendien verminderen deze schermen

waarmee een teler het scherm met louter trek-

werking met haar

de temperatuur in de kas 1 tot 2oC meer dan

bewegingen kan openen en sluiten.

gebruikers veelzijdige

de conventionele aluminium schermen. Dit

Hierbij worden de aandrijfmotoren en -assen

oplossingen voor de

heeft een positief effect op zowel de groei als

niet meer boven in de kas geplaatst, maar

glastuinbouw. Hierbij

de kwaliteit van het gewas.

aan de onderkant tegen de kopgevels (licht-

gaan een optimale

De laatste tijd kiezen veel telers voor het

winst). Doordat de motoren op alle mogelijke

regeling van klimaat,

Harmony-scherm. Vooral de bloemen- en

manieren met elkaar kunnen communiceren

water- en energiepro-

potplantentelers hebben een voorkeur voor

maakt de Smartscreen het op unieke wijze

cessen en besparing

dit diffuse scherm. Tot nu toe waren deze

mogelijk om de buitenste schermvakken

op kosten en grondstoffen hand in hand. Waar-

schermen verkrijgbaar in een zonweringper-

apart te bedienen ten gunste van een optimale

devolle klantervaringen zijn leidend voor de

centage variërend van 25 tot 70%. Onlangs

klimaatbeheersing.

doorontwikkeling van succesvolle bestaande

breidde deze leverancier het gamma uit met

meer infO: Van der ValK sYsTemen

producten, zoals nieuwe contactloze invoerap-

een aantal nieuwe types. Vanaf nu is zonwering

sTand 208

paratuur (RFID) voor het Nomad arbeidsregis-

tot 80% mogelijk. Dit is vooral belangrijk voor

tratiesysteem.

gewassen zoals orchideeën en bepaalde palmen

Daarnaast is een intensieve samenwerking

die veel zonwering nodig hebben.

Samenwerking E-Man en Novacres

essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe

Om het gamma helemaal compleet te maken

oplossingen, zoals de recent ontwikkelde inno-

kwam Svensson onlangs ook met het OLS

E-man Software, gespecialiseerd in energie-

vatieve iSii apps. Met deze applicatie, geschikt

Harmony-buitenscherm, geschikt voor scha-

management heeft systemen ontwikkeld voor

voor smartphones en tablets, kunnen speci-

duwhallen of als buitenscherm op kassen. Ze

het optimaliseren van korte termijnhandel

fieke functies binnen een procescomputer snel

zijn verkrijgbaar in zonweringspercentages

(APX en onbalans) en Novacres heeft hetzelfde

en eenvoudig op afstand worden bediend.

variërend van 30 tot 60%. Ze voldoen dus aan

gedaan voor de lange termijnhandel (OTC en

iSii apps bieden ongekende mogelijkheden.

de zonweringeisen van de meeste siergewassen.

TTF).

Hoogendoorn verneemt daarom graag welke

Vanzelfsprekend zijn alle XLS- en OLS Harmony

Uiteindelijk wil een klant natuurlijk het

functionaliteiten u vanuit uw handpalm

schermen vlamvertragend (B- s1,d0).

gehele pakket; dus eerst dealmomenten

zou willen bedienen. Alle ingediende ideeën

meer infO: sVenssOn

optimaliseren op de termijnmarkt en naar-

worden beloond met een kleine attentie. De

sTand 299

staaldraad vervangen door een dunne massieve
staal-as, die niet kan worden opgerekt en

Harmony schermen: zonweringsschermen
die direct zonlicht omzetten in diffuus licht.
Het voordeel hiervan is duidelijk: diffuus licht
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Alle kaarten open op tafel. Dat is de manier waarop ENDON u

gasspecialist DONG Energy stippelt ENDON ook de beste

stroom levert. Met volledige prijstransparantie en alle tools, tips

gasstrategie voor u uit. Met ook hier transparantie en een open

en tricks voor het beste resultaat. Bij ENDON koopt en verkoopt

informatievoorziening als basis voor resultaat. Bij ENDON en

u namelijk diréct op de elektriciteitsmarkt. Dus áltijd tegen de

DONG Energy heeft u alle troeven in handen voor een krachtig

zuivere marktprijs. En ENDON helpt u om steeds op het juiste

energiebeleid en scherpe combinatiedeals. Wilt u weten hoe

moment uw slag te kunnen slaan. Bovendien, samen met

het werkt? Bel dan met ENDON voor een vrijblijvende afspraak.

OPEN KAART IN ENERGIE

ENDON Nederland BV - Sloterweg 303H, 1171 VC Badhoevedorp - Nederland
tel. +31 (0)20 453 55 81 - fax +31 (0)20 453 55 80 - info@endon.nl - www.endon.nl

Beursnieuws
Elektrische klep voorkomt waterslag

Tuinbouw
Relatiedagen

aandacht gekomen voor het belang van veilig

als merknaam Multifeed

werken en telers hebben maatregelen getroffen

Bigbag. De meststoffen

om schade aan hun kassen sneller en veiliger

worden

te kunnen repareren. Voorbeelden zijn: servi-

bigbags met maximaal

cerails aan de kassen, een voorraad reserveglas

1.200 kg inhoud.

op de meeste bedrijven en de ontwikkeling van

Met de introductie van

veilige reparatiesystemen.

de nieuwe online bestel-

Dit alles neemt niet weg dat in de afgelopen tien

module verandert ook

jaar de vooruitgang op het gebied van veilig

de merknaam naar MyMultifeed. Met deze

werken vooral is geboekt bij de nieuwbouw

merknaam wil de Haifa Group nog beter bena-

van kassen. De ontwikkeling van de veiligheid

drukken dat een teler zelf de samenstelling

Veel telers maken gebruik van een hogedruk

bij het repareren en onderhouden van kassen

kan bepalen. De nieuwe website is half februari

vernevelingsinstallatie om in de zomer de

heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. Voor

te zien op www.my-multifeed.com.

luchtvochtigheid en de temperatuur op peil te

de betrokken partijen is dat aanleiding om het

meer infO: haifa

houden. Na vragen van enkele watertechnische

convenant weer eens tegen het licht te houden

sTand 174

installateurs heeft JB pompen voor deze lucht-

en te actualiseren. Zo is ondertussen bijvoor-

bevochtigingssystemen de oplossing gevonden

beeld een arbocatalogus voor de kassenbouw

om waterslag in de hogedrukleidingen tegen

vastgesteld met voorschriften die de veiligheid

te gaan.

in de sector sterk bevorderen.

JB Pompen gebruikt hiervoor speciaal

De nieuwe versie van het convenant is voor-

ontworpen elektrische afdelingskleppen van

gelegd aan de convenantpartners en wordt

roestvrijstaal. Deze kleppen zijn gemaakt voor

tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorin-

een druk tot 100 bar. Op de klep zit een speciale

chem ondertekend.

terugslagklep gemonteerd om waterslag te

De partijen bij het convenant hopen dat de actu-

voorkomen. Deze terugslagklep voorkomt

alisering daarvan een volgende stap is in de

onnodige schade aan de hogedrukleiding. Ook

ontwikkeling van veilige werkmethodes voor

is de klep voorzien van een ontlastklep zodat

het repareren en onderhouden van tuinbouw-

de nevelleiding drukloos gemaakt kan worden.

kassen. Deze ontwikkeling is noodzakelijk en

Dankzij deze elektrische kleppen zijn afde-

essentieel om ook in de toekomst de toestroom

Onder de naam Agrolux LED solutions intro-

lingen en leidingen apart te besturen.

van gemotiveerd en gekwalificeerd uitvoerend

duceert deze leverancier op de beurs in Gorin-

meer infO: Jb POmPen

personeel voor de kassenbouw te garanderen.

chem hun eerste LED-armaturen. Voor dit

sTand 401

geleverd

in

Agrolux introduceert LED-belichting

bedrijf zijn deze armaturen de eerste stap op
het gebied van LED-belichting.

Veilig tuinbouwkassen repareren

Het is duidelijk dat LED’s nog niet overal de

Het Convenant Veilig Repareren en Onder-

kunnen vervangen. Maar de ontwikkelingen

houden van Tuinbouwkassen bestaat bijna tien

volgen elkaar snel op. In de meerlagenteelt is

jaar. Het convenant is in 2002 ondertekend door

al overduidelijk dat LED’s steeds meer terrein

hogedruk natrium lampen (oranje licht)

banken, verzekeraars, telers, (onder)aannemers

gaan winnen. Een teler kan dan zijn gewas

en adviesbureaus in de glastuinbouw met als

meer infO: glass handling Technic

met de juiste lichtkleur belichten (bijvoorbeeld

doel om de veiligheid van personeel bij repa-

sTand 123

meer rood of blauw) en zodoende zijn teelt opti-

ratie en onderhoud van kassen te verbeteren.
De achterliggende gedachte daarbij is dat een

maal sturen. Hij kan in feite de juiste groeikleur maken. Dit is ook de reden dat Agrolux

bouwbedrijven ten goede komt. Bij een snelle

Nieuw: online meststoffen
bestellen bij Haifa

reparatie liggen beschadigde kassen minder

Haifa Group introduceert half februari een

de juiste belichting te voorzien. De leveran-

lang open.

nieuwe online bestelmodule voor het zelf

cier zal samen met de teler de optimale keuze

Het convenant is zeker een van de factoren die

samenstellen en bestellen van vaste mest-

maken.

hebben bijgedragen aan een verbetering van de

stoffen voor de glastuinbouw. Het vaste mest-

meer infO: agrOluX

veiligheidssituatie in de kassenbouw. Er is meer

stoffensysteem van Haifa heeft op dit moment

sTand 362

veilige, snelle en efficiënte reparatie van kassen
de bedrijfseconomische continuïteit van tuin-

nu naar buiten treedt met LED-verlichting om
op de plaatsen, waar hogedruk natrium niet
de gewenste oplossing biedt, de teler toch van
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Beursnieuws

Tuinbouw
Relatiedagen

Condensatiewarmte benutten
bij ontvochtigen
Arcazen uit Enkhuizen brengt sinds kort een

toeleggen om nuttige innovaties voor de sector

van het hoogst mogelijke rendement.

gepatenteerd systeem op de markt waarbij de

te realiseren. Elke ondernemer kan op de beurs

Toegepast in bassins biedt de Floating Solar een

vrijgekomen condensatiewarmte tijdens het

een korte enquête invullen en meedingen naar

aantal belangrijke voordelen. Zo brengt het

ontvochtigen weer de kas in wordt geblazen.

een iPad.

systeem een forse vermindering van de algen-

Deze kennisorganisatie daagt de ondernemer

Het is ook geschikt voor bassins. Het systeem

uit mede te bepalen wat de innovatiebehoefte

kan qua maatvoering optimaal worden afge-

is en op welk onderwerp ze zich zou moet

stemd op de beschikbare ruimte ten gunste

Deze warmte is direct weer te gebruiken. Dat

groei met zich mee en is er minder waterver-

zorgt voor energiebesparing en een aanzien-

damping. Bovendien zorgt het systeem voor een

lijke verlaging van de kosten voor verwarming.

lagere watertemperatuur, waardoor het water

De Eco Climate Converter biedt de mogelijk-

zuurstofrijker is.

heid om de vrij gekomen warmte meteen

meer infO: Van der ValK

te gebruiken of op te slaan en de energie te

sOlar sYsTems

gebruiken op een later tijdstip.

sTand 208

Deze converter heeft drie voordelen. Dat is allereerst een hogere capaciteit van ontvochtigen

Onder glas presenteert boek
‘Plantkunde Onder glas’

per uur. Hiermee voorkomt het waterdamp
gerelateerde problemen, zoals Botrytis. Met de
ze converter kan een teler energie uit waterdamp op een milieu-

Door alle technische mogelijkheden van

vriendelijke manier

TNO toont verder op de beurs twee technolo-

tegenwoordig is de behoefte aan goede kennis

hergebruiken. Door

gieën die ontwikkeld zijn voor andere sectoren

op plantkundig gebied de laatste jaren sterk

het aanwenden van

en daagt de bezoekers uit om toepassingen te

gegroeid. Juist om die reden is de redactie van

energie, meteen of

bedenken in de tuinbouw.

Onder glas al in 2004 gestart met een serie

op een later moment

meer infO: TnO

plantkundige artikelen waarbij we een mooie

is veel energie te

sTand 377

combinatie hebben gevonden tussen universi-

besparen. Dat kan

tair hoofddocent Ep Heuvelink en zelfstandig

resulteren in een

journalist en tekstschrijver Tijs Kierkels. Met

biologisch telen mogelijk.

Van der Valk Solar Systems, het zusterbedrijf

meer infO: arcaZen

van Van der Valk Systemen, is in korte tijd uitge-

sTand 386

groeid tot een toonaangevend specialist op het

king met HortiMaX

gebied van montagesystemen voor zonnepa-

een plantkunde boek

nelen. Ze worden wereldwijd toegepast in open

uitgebracht. Dit boek

velden, op daken van gebouwen en op kassen.

bevat vijftig plantkun-

het voortdurend filteren van de kaslucht en het

TNO maakt wetenschappelijke kennis uit

leesbare, maar toch
diepgaande artikelen.
Vakblad
Onder glas
der glas het vakblad
On

stuinbouw

voor de hele
heeft
ingla samenwer-

Plantkunde Onder glas

TNO wil samen met telers werken
aan open innovatie

als resultaat makkelijk

Ep Heuvelink & Tijs Kierkels

elimineren van sporen in de lucht en maakt

Energie uit bassin met Floating
Solar

energiebesparing tot 70%. Derde voordeel is

dige verhalen die in de
ISBN 978-90-803317-4-7

www.onderglas.nl

9

789080 331747

Ep Heuvelink & Tijs Kierkels

Plantkunde Onder glas
Deze uitgave is, in verband met hun 50-jarig jubileum, mede mogelijk gemaakt door

periode 2004 - 2009 in
Plantkundeboek-cover.indd 1

het vakblad Onder glas zijn gepubliceerd. In het

diverse disciplines binnen en buiten de agra-

boek komt uitgebreid het functioneren van de

rische sector toepasbaar om het concurrentie-

plant aan bod. Ook is er aandacht voor externe

vermogen en het innovatieve karakter van het

invloeden op de plant en de rol van nutriënten.

bedrijfsleven in de glastuinbouw te versterken.

Plantkunde Onder glas is verkrijgbaar via www.

Samen met telers, toeleveranciers, machine-

onderglas.nl/boeken. Voor telers en andere

bouwers en adviseurs werken we aan diverse

belangstellenden is dit boek tijdens Tuinbouw

vernieuwende projecten. Om bovenstaande

Relatiedagen Gorinchem voor de speciale actie-

doelstelling te realiseren is het noodzakelijk

prijs van 40 euro in de stand van het vakblad

de juiste dingen te doen. Hiervoor heeft deze

Onder glas te verkrijgen.

organisatie de input nodig van de ondernemers

meer infO: VaKblad Onder glas

uit de sector.
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Kom uw licht
opsteken bij
Van Iperen:
standnr 493
Van Iperen is meer dan alleen een leverancier van vloeibare
en vaste meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
sierteeltverpakkingen. Wij zijn uw aanspreekpunt voor gedegen advies en passende oplossingen. Het is ons doel om
uw teelt op een hoger plan te brengen. Dat doen we door
een sterke focus op het signaleren van ontwikkelingen in
de markt en voortschrijdende kennis. En dat zetten we om
in adviezen zodat u met zowel uw teelt als uw bedrijfsvoering goed kunt inspelen op die ontwikkelingen.
Uw licht opsteken bij Van Iperen loont dus zeker! Bezoek ons
op de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem, standnr. 493
en vraag hoe we úw teelt op een hoger plan kunnen brengen.

dé specialist voor land- en tuinbouw

Montyline am, de troef in
wittevlieg- en tripsbestrijding
• Sterke wittevlieg- en tripsbestrijding
• Bestrijdt ook het tweede larvale stadium van trips
• Zeer snelle ontwikkeling in het gewas
• Effectief bij lage luchtvochtigheid en temperatuur
• Kweekzakje produceert groot aantal roofmijten

Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem, standnummer 351

Syngenta Bioline Ltd.
www.syngenta.nl
®/ TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.
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