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Tekst en beeld:
Angèle van Tiggelen

De rooier gooit de bollen op de spoelmachine. Via een
transportband komen ze in de spoelbak terecht.

Maliepaard ontwikkelde een
landspoelmachine. Deze rijdt op gps
achter de rooier. Het bijvullen van
water gebeurt via de watertank.

Tulpen oogsten op Goeree-Overflakkee met de Earth Eater

’90 procent van de grond
blijft nu op het land’
Tulpenbollen zo schoon mogelijk aan het erf zien te krijgen. Dat was wat Laurens
Maliepaard vijf jaar geleden voor ogen had. Met de Earth Eater, die hij samen met een
van zijn mensen ontwikkelde, moest dat mogelijk zijn. Elk jaar werd er nog wel iets
aangepast. Nu werkt de machine naar behoren.
In de derde week van juli is het een drukte
van belang bij Maliepaard Bloembollen. De
tulpenbollenoogst is in volle gang en dat is
zichtbaar. Het hele erf staat vol met kisten
verwerkte en nog te verwerken bollen. Volle
karren met bollen rijden het erf op. Overal
personeel, overal werk. Eigenaar Laurens
Maliepaard staat te bellen net buiten een
van de loodsen. „Kom”, zegt hij na het
telefoongesprek, „we gaan even binnen
zitten. In de zon is het nu toch wel heel
warm.”
We lopen de schuur in. In deze loods is het
vele personeel bezig met het verwerken
van de bollen. Vandaag gerooid en binnen
drie dagen afgeleverd. Er zijn diverse
verwerkingslijnen. „Daar zijn ze de bollen
aan het pellen”, wijst Laurens naar een
verwerkingslijn die bovenin opgesteld staat.
„Hier worden ze gelezen en daar worden ze

geteld voor ze de kist in gaan. De prijs van
tulpenbollen gaat namelijk per stuk, dus je
wilt wel weten wat er weggaat”, lacht hij.

Nettenteelt
Maliepaard teelt ongeveer 130 hectare
tulpenbollen van 35 verschillende cultivars.
Elk jaar worden er wel nieuwe cultivars
aangekocht waarbij geprobeerd wordt om
op de kleurentrend in te spelen. „Dat is niet
altijd mogelijk. Een tulpenbol koop je niet
voor één jaar, maar voor minstens tien jaar.
En elk jaar komen er wel betere cultivars op
de markt.” De prijs van de bollen staat al een
aantal jaren flink onder druk. Het is een van
de redenen waarom Maliepaard sinds drie
jaar samenwerkt met een broeier. „Als de prijs
matig tot slecht is en je hebt een schuur vol
met bollen staan, dan móet je verkopen. Nu is

die druk eraf. Bollen die ik onder de kostprijs
moet verkopen, verkoop ik niet. Die gaan naar
de broeier.”
In principe doet Maliepaard al het veldwerk
in eigen beheer. Dit jaar is er echter gestart
met nettenteelt, waarbij de bollen tussen
twee netten in de grond gepoot zijn. Het
planten en het rooien is uitbesteed aan
een loonwerker die veel ervaring met dit
systeem heeft. „Je kunt met dit systeem op
zwaardere grond telen. Daarbij is het geschikt
voor kleinere soorten en we krijgen meer
spreiding in het werk”, legt de bollenteler zijn
keuze uit. „We willen hier dit jaar ervaring
opdoen. Wellicht gaan we in de toekomst
meer met dit systeem werken. Dan willen
we het wel zelf oppakken. We rooien op dit
moment een 130 hectare met één rooier en
één landspoelmachine. Dan loop je in de

oogstperiode echt op je tenen. Als we

Maliepaard Bloembollen
Maliepaard Bloembollen BV is gevestigd
op het Zuid-Hollandse eiland GoereeOverflakkee. Hier wordt ruim 130 hectare
tulpenbollen geteeld. 30 procent van de
geteelde bollen is bedoeld voor export over
de hele wereld. De overige bollen gaan naar
Nederlandse broeierijen. In het oogstseizoen

werkt Maliepaard met ongeveer 85 vaste
en losse krachten. Per dag kunnen 3 miljoen
bollen verwerkt worden. Laurens Maliepaard
is de vierde generatie. Hij schakelde volledig
over van akkerbouw op enkel de teelt van
tulpenbollen. Mol Agrocom levert hem gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.
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1. In de spoelbak wordt de meeste grond eraf gespoeld.
2. Via een transportband, waar de bollen nog een keer gespoeld worden, komen de bollen in de
bunker terecht. Dan is 90 procent van de grond eraf gespoeld.
3. Als de bollen op het erf komen, worden ze in de stortbak gekiept. Via een transportband komen
ze in de waslijn en de spoeltrommel terecht. Achter de spoeltrommel worden ze nog één keer
nagewassen. De losse vellen wervelen naar de buitenkant en de bollen zakken naar beneden. Aan
het eind van de spoellijn wordt het plantmateriaal eruit gesorteerd. De natte bollen worden op de
beluchting gezet.
4. De gewassen bollen worden zo snel mogelijk op beluchting gezet. Maliepaard heeft zowel vaste
beluchting in de loods als losse beluchting die op het erf staat. De bollen moeten binnen 24 uur
droog zijn.

1

5. Na het drogen gaan de bollen over de verwerkingslijn. Eerst worden ze gepeld, vervolgens worden
de bollen gelezen. Na het lezen worden ze nog gesorteerd, nog een keertje nagelezen en geteld. De
bollen worden per stuk betaald.

het oogstwerk meer gespreid kunnen doen,
zullen we het niet laten. Aan het eind van het
jaar gaan we vergelijken. Als we rendement
uit dit systeem halen, kunnen we ook weer
doorgroeien.”

Latere oogst
Het lange en koude voorjaar is van invloed
op de oogst. In een normaal jaar wordt er
van half juni tot ongeveer half juli gerooid.
Dit jaar werd ongeveer twee weken later
begonnen met oogsten. De kwaliteit is
goed. Het stadium G, het moment van
bloemontwikkeling in de bol, is ook verlaat.
De opbrengst noemt Maliepaard redelijk.
Wel ziet hij veel verschillen tussen de vroeg
geplante rassen en de later geplante rassen.
„De vroege rassen die half maart al flink
boven de grond stonden, hebben van drie
weken nachtvorst een flinke duw gehad. Wat
onder de grond zat, is goed gebleven. Wat
al boven stond, is toch wel geraakt door de
vorst. Dat levert wel wat schade op.”

Earth Eater
Bij het rooien van tulpenbollen komt er altijd
heel veel grond mee naar het erf. Maar liefst
50-80 procent van de opgerooide grond
gaat mee naar huis en moet vervolgens
weer terug naar het land. Maliepaard
wilde dat niet meer en dus bouwde hij een
landspoelmachine waarbij de bollen al op het
land gespoeld worden. Op deze manier wordt
er 90 procent grond afgespoeld en komen de

bollen nagenoeg schoon aan op het erf. Zo’n
spoelmachine had hij al in werking gezien bij
een collega-bollenteler. „Die werkte goed en
zoiets wilde ik ook. Samen met een van mijn
medewerkers zijn we tekeningen gaan maken
van hoe we het hebben wilden en vervolgens
zijn we dat gaan uitwerken.”
Maliepaard kocht in Frankrijk een oude
bietenrooier. Deze werd vervolgens helemaal
gestript en omgebouwd tot de huidige Earth
Eater, de naam die Malipaard de machine bij
de geboorte meegaf. „Hij werkte van begin
af aan eigenlijk wel heel goed. Toch hebben
we elk jaar wel kleine dingetjes veranderd. Nu
zijn we zover dat de machine gewoon goed
zijn werk doet. We zijn er dan vijf jaar mee
bezig geweest.”
De machine rijdt achter de bollenrooier aan.
Het werkende gedeelte bestaat kortweg
uit een aanvoerband, een spoelbak en een
bunker. De rooier gooit de bollen op de
aanvoerband. Vervolgens komen ze in de
spoelbak waar de eerste spoeling plaatsvindt.
Via een transportbandje, waar de bollen
nog een keer nagespoeld worden, komen
de bollen in de bunker waarna ze de kar
opgaan. Op deze manier komen de bollen zo
goed als schoon op de kipkar en worden ze
getransporteerd naar huis. De machine rijdt
op gps. Het water dat de Earth Eater nodig
heeft, wordt al rijdende weg toegevoerd door
een watertank.
De gerooide bollen worden binnen een week
verwerkt. Het grootste deel, 70 procent, is
voor de binnenlandse handel, 30 procent
wordt geëxporteerd over de hele wereld. 
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Maliepaard Bloembollen BV behoort bij de grootste tulpenbollentelers
van Nederland. Vijf jaar geleden ontwikkelde hij samen met een van
zijn medewerkers een landspoelmachine waardoor 90 procent van de
aanhangende aarde al op het land van de bollen afgespoeld wordt. Op het
bedrijf worden de bollen verwerkt.
Bekijk het filmpje op www.akkerwijzer.nl.

5
AKKERMAGAZINE NR 7 AUGUSTUS 2013

29

