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De laatste decennia is in land- en
tuinbouwmiddens heel wat veranderd
op het vlak van de inzet van hulpmiddelen bij de productie. Aanvankelijk – en
nu trouwens nog – werden hulpmiddelen ingeschakeld om het vege lijf te
ontlasten bij het harde labeur waarmee
onze land- en tuinbouwsector een
weinig benijdenswaadige positie innam.
Maar doordat het ook steeds sneller
moest gaan met daarbij ook nog eens
behoud en verbetering van de kwaliteit,
werden de hulpmiddelen ook steeds
gesoʖsticeerder. Het ontlasten van de
mens ging hand in hand met snelheid
en efʖciëntie van werken en veelal ook
met een verʖjning in het productieproces. Nu heeft de kruiwagen plaats
gemaakt voor de vorkheftruck met de
Space-o-mat en het verspeenhaakje
voor de verspeenrobot. Uiteraard gaan
deze ontwikkelingen hand in hand met
de schaalvergroting van bedrijven
waarbij gestreefd wordt naar een
maximale productiecapaciteit aan een
minimale productiekost, een evolutie die
de laatste decennia hard is gegaan.
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W. De Geest – foto’s AVBS
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Het feit dat de sierteelt- en boomkwekerij snel de richting van automatisering/
mechanisering zijn opgegaan leidt er
ook toe dat personeel enerzijds gemotiveerder wordt maar anderzijds ook dat
men als bedrijf stilaan overgaat naar
een “high tech-omgeving” waardoor het
vinden van hoger opgeleid personeel
soms een probleem kan vormen. Dit
laatste is misschien voer voor een ander
artikel.
Op de volgende bladzijden staan wij stil
bij twee aspecten die automatisering en
mechanisering hebben gebracht en de
richting die het verder op gaat. Enerzijds
zijn bij de vollegrondsboomkwekerij en
de tuinaanleg de ergonomie van
uitermate belang en zien we in die zin
heel wat evolutie, anderzijds kijken we
naar automatisering van het productieproces en de handling van planten in het
algemeen. Beide ontwikkelingen leiden
tot het optimaliseren van het bedrijfsgebeuren. O
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MECHANISERING
OP EEN LAANBOOMKWEKERIJ

op

MECHANISERING IN HET KADER VAN ERGONOMIE

C

De arbeidsomstandigheden in de boomkwekerij
zijn door de jaren heen verbeterd omwille van
de evolutie in mechanisering. Voor de teelt van
bomen in volle grond blijft er toch nog een
aanzienlijk deel handenarbeid omwille van
factoren die de mechanisatie bemoeilijken of
het feit dat bepaalde handelingen niet zomaar
gemechaniseerd kunnen worden.Een
arbeidsvriendelijke machinekeuze en een
doordachte werkorganisatie zijn bijgevolg
succesfactoren in het tegengaan van rug- en
nekklachten. We brachten een bezoek aan de
laanboomkwekerij van Koen en Bert De
Martelaer in Zelzate, om te kijken hoe zij met
deze thema’s omgaan.

Nele Lauwers – foto's N. Lauwers

Het machinepark van boomkwekerij De Martelaer geeft een
goed beeld van de actuele mechanisatiemogelijkheden in de
boomkwekerij: tractoren met machines voor grondbewerking
en mechanische onkruidbestrijding, planters, rooiers,
hoogtewerkers, tractorplatformen, enzovoort. We bespreken
enkele toepassingen die naar ergonomie toe een belangrijk
voordeel inhouden voor lijf en leden.
Ergonomisch rooien
Voor het selectief rooien van bomen met blote wortel zijn er op
het bedrijf 2 machines aanwezig. Enerzijds een boomrooier
die achteraan op de tractor wordt aangebouwd (foto 1),
anderzijds een rooier die op de kop van de tractor gemonteerd
is. (foto 2) Voor het rooien van grote aantallen wordt dus in de
eerste plaats steeds voor de tweede optie (rooier vooraan)
gekozen. Het voordeel is duidelijk: de bestuurder moet tijdens
het rooien niet steeds achter of naast zich kijken waardoor rug
en nek praktisch niet meer belast worden.
Hierbij te vermelden is dat samen met de bomen ook de stok
uit de grond gehaald wordt en rechtstreeks naar de loods
gebracht. Hier worden ze uit elkaar gehaald en wordt de kruin
machinaal ingebonden (zie verder). Zeker tijdens slechte

19

Sierteelt&Groenvoorziening 19 • 15 november 2012

worpen rooiploeg die op de kop van de tractor staat. (foto 3)
Hiermee kan je gemakkelijk ruimte vrijmaken langs een
ingesloten partij. Op die manier kan de kar meteen dicht
genoeg in het veld komen zodat ze de bomen met kluit hierop
rechtstreeks kunnen laden (en geen onnodige beweging via
het tractorplatform nodig is). Deze rooier werd aanvankelijk
ontwikkeld om een eerste rij in een gesloten perceel te rooien.
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Werken in de loods
Zoals hierboven beschreven gaan de bomen met blote wortel
na het rooien rechtstreeks naar de loods. Er worden dus
praktisch geen handelingen meer gedaan op het veld. Dit
heeft als voordeel dat er een extra vrijheid ontstaat in de werkorganisatie van het personeel. Als het bij momenten te slecht
weer wordt, kunnen ze met de gerooide bomen verder aan de
slag in de loods, zoals onder andere voor het inbinden van de
kruin. Speciʖek voor het inbinden staat er op het bedrijf een
heel interessante machine. (foto 4) In plaats van manueel (en
vaak voorovergebogen) te binden, investeerden Bert en Koen
in een bindmachine die ontwikkeld werd door een Nederlands
bedrijf dat in eerste instantie bindmachines ontwikkelt voor de
vleesindustrie (roulades, gevogelte, …). De boom wordt door
een frame gestoken waar de takken op verschillende hoogtes
kunnen samengebonden worden. Afhankelijk of dit met 1 of
2 personen gebeurt, wordt een tafel (zoals op de foto) tegen de
bindmachine gezet waar de boom op kan rusten. Het werk kan
voortaan dus tegelijk snel en op een aangename werkhoogte
gebeuren.

yr



weersomstandigheden – waar men in het najaar veel mee af
te rekenen heeft – is dit een comfortabele optie.
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Bomen verplaatsen
Het platform aan de tractor wordt zoveel mogelijk ingezet om
grote hoeveelheden bomen of bomen met kluit op een ander
niveau te brengen. Voor bomen met kluit betekent dit dat die
enkel nog op de kar moeten gvesleept worden wat de lichamelijke belasting in belangrijke mate vermindert.
In het geval van een perceel waarop heel wat kluiten moeten
gerooid worden, maakt De Martelaer gebruik van een zelfont-




Deze machine is een voorbeeld van hoe er voor oplossingen
kan gezorgd worden door zich te informeren bij andere
sectoren. Het gaat er alleen om dat de juiste ideeën en
concepten aan elkaar gekoppeld worden en toepasbaar
gemaakt worden voor het eigen bedrijf.
Doordachte werkorganisatie
Alle handelingen op een boomkwekerij moeten onderdeel zijn
van een doordachte werkorganisatie. Dit hangt uiteraard nauw
samen met een goede interne logistiek. Door de bewegingen
op je bedrijf zo efʖciënt mogelijk te laten gebeuren, bespaar je
niet alleen heel wat tijd, je maakt ook onnodig gesleur en getil
overbodig. In Nederland is ‘intern transport’ al langer een
thema en het is zeker interessant om in deze richting te
informeren naar de ontwikkelingen in mechanisering die er
toegepast worden. O
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AUTOMATISERING,
EEN ÉN… ÉN…-VERHAAL
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AUTOMATISERING EN ERGONOMIE ONDER GLAS OF OP CONTAINERVELD
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In sierteelt onder glas of op containerveld is automatisering vandaag een must. Bezoek je de
Nederlandse vakbeurs Hortifair dan kan je daar alvast niet aan voorbij. In Nederland is het
voorkomen van arbeidsverzuim een echt aandachtspunt geworden, maar ook bij ons spelen arbeid
en arbeidsoptimalisatie een vooraanstaande rol.
Koen Tierens, - foto's K. Tierens, W. De Geest
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De hoge loonkost en het feit dat bepaalde jobs moeilijk
ingevuld geraken zijn twee voorname punten als het over
arbeid in de sierteelt en boomkwekerij gaat. Automatisering
wordt zo al snel een én… én…-verhaal. En niet alleen is er een
positief aspect op de bedrijfsvoering. Door het verbeteren van
de arbeidsomstandigheden blijven goede werknemers
gemakkelijker in de onderneming en ook de toekomstige
invulling van arbeidsplaatsen blijft realistisch. Wij bezochten
op de Hortifair de stands van twee typische leveranciers van
totaaloplossingen voor automatisering onder glas of op
containerveld. We vroegen naar zekerheden, nieuwigheden en
mogelijke toekomstbeelden.
Degramec, een verhaal op maat
Op de stand van Degramec ontmoet ik Miguel De Graeve.
Tijdens het gesprek sluiten ook zijn vader en broer aan. Vraag
ik naar hun ervaring in Vlaanderen, dan krijg ik een verhaal
van meedenken met hun klanten en zoeken naar oplossingen
voor schaalvergroting. De moeilijke zoektocht naar personeel
is hierin een rode draad. In de aanpak van de oplossing wordt
vertrokken vanuit bestaande situaties en staat de speciʖeke
situatie van het bedrijf centraal. Uit hun verhaal komt ook
duidelijk tot uiting dat in Vlaanderen nog (te?) vaak stapsgewijs wordt gedacht. Men ziet wel de volgende stap, maar het

beeld van het totaalproject vormt zich pas vaak in de loop van
het traject. Mede hierdoor werkt Degramec vaak aan totaaloplossingen vanuit aanpassingen van wat er reeds op het bedrijf
aanwezig is. Tegelijk staan efʖciëntie, degelijkheid – en dus
effectiviteit – zeker voorop. Ook projectrealisaties op minder
grote bedrijven zijn mogelijk. Enkele voorbeelden.
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Speciʖeke transplanters voor grotere pluggen met groot
plantgoed van variabele vorm is een ander voorbeeld van
toepassing. Gezien de evolutie in de Vlaamse sierteelt naar
bedrijven die vaste planten of heesters in pot telen, hoeft dit
ook niet te verbazen. Het is een mooi voorbeeld van hoe
samenspraak en interactie met de klant hebben geleid tot
machines die Degramec vandaag kan voorstellen.

Afleversystemen
Vraag ik naar zaken die zij vandaag nog niet aanbieden, maar
waarin wel nog heel wat voordelen van efʖciëntie en winst op
ergonomie te behalen zijn, dan valt het woord “aʗeversysteem”. Heel wat bedrijven ontvangen vaak orders waar ze op
het laatste moment nog ʗexibel moeten kunnen op inspelen.
Indien men voor het samenstellen van dit order zelf niet meer
naar de verschillende afdelingen van de serre of het containerveld zou moeten gaan, dan kan dit heel wat tijdwinst
betekenen. Sluit daar nog een efʖciënt inpaksysteem op aan,
dan is er logistiek nog meer tijd te winnen. Én, tijd is … vul zelf
maar aan!

Nieuwe
transplanter
Voor het grotere oppotwerk
Degramec BVBA
Ambachtenlaan 13 | B-9080 Lochristi
Tel. 09/328 40 50 | Tel. 09/328 40 50
info@degramec.be | www.degramec.be

Machinebouw - Automatisering
129964SG1246
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Oprapen en wegzetten
Het zijn twee typische handelingen die op veel containerteeltbedrijven meermaals moeten gebeuren. Dit is zeker zo
wanneer er meerdere insnijrondes zijn, zoals in de azaleaproductie. Daarbij speelt snelheid een rol. Zes- tot negenduizend
potten per uur behoort tot de mogelijkheden. Maar ook
precisie en het zich kunnen aanpassen aan verschillende
potmaten, planthoogtes en plantvormen zijn belangrijk. Het
resultaat is vaak dat een handeling waarvoor vijf mensen
nodig waren, nu gebeurt door één persoon samen met de
robot. En er wordt met zodanige precisie gewerkt dat bijvoorbeeld het geven van water per individuele pot mogelijk wordt.
Buffertafels zijn een vaak gebruikt onderdeel bij automatisering. Buffertafels in combinatie met een robot die planten kan
plaatsen in meerwegtrays zijn minder frequent, maar bestaan
ook. Degramec heeft voor een Vlaams potplantenbedrijf een
dergelijk systeem ontwikkeld. In combinatie zorgt een
heftruck met een aangepaste vorken uitgerust met een
transportbandsysteem voor het plaatsen van dergelijke trays.

AV
BS
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maken. Dit is nog een voorbeeld van een totaalproject dat
vertrekt vanuit een standaardoplossing en waarbij toepassingsmogelijkheden in verschillende sectoren gecombineerd
worden. O

ht

Hét bekendste voorbeeld van Visser is ongetwijfeld het
space-O-Mat systeem. Het betreft een ʗexibel pottenwijdzetsysteem dat heel vlot ingang gevonden heeft op heel wat
sierteeltbedrijven. Een bijkomende innovatie bij dit systeem is
een steunrol die bevestigd wordt op de afzetvork en die het
ook voor minder ervaren chauffeurs mogelijk maakt om de
potten correct neer te zetten op erg oneffen bodems. Dit moet
het mogelijk maken om speciʖek per lijn water te kunnen
geven op de pot, in plaats van breed over alle potten heen.
Tegelijk werd voor de gietboom die hiervoor wordt ingezet een
systeem ontwikkeld met een mengbuffer net voor het verdeelsysteem naar de doppen. Hierdoor is er na het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen ook veel minder spoelwater
nodig.

BS

Visser, een verhaal vanuit standaardoplossingen
Op de stand van Visser-Mayer praat ik met Johan Kriauciaunas, vertegenwoordiger voor Vlaanderen. Visser werkt vanuit
een wereldwijde ervaring in meerdere sectoren. Dit biedt
schaalvoordeel waardoor een continue zoektocht naar
innovaties voor meerdere doeleinden mogelijk is. Door een
uitwisseling van deze ervaring over sectoren heen, ontstaat
een extra voordeel. Tegelijk vertrekt men bij de benadering
vanuit standaardoplossingen die vaak als geheel geïmplementeerd worden op een bedrijf. Men kan alleen maar de beste
efʖciëntie bereiken als alles klopt en alle schakels van de
ketting op elkaar zijn afgesteld, stelt Johan.
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Een ander voorbeeld van doorgedreven automatisering is een
tweede transplanter in lijn die open of minder goed ingevulde
individuele potjes in een tray kan onderscheiden. Zo kan er
met erg hoge snelheid bijgeplant worden en een perfect
resultaat bekomen worden.
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Meer onrechtstreeks verbonden met de sierteelt is het
systeem dat ontwikkeld is voor groene daken. De speciaal
ontwikkelde trays waarin planten voor dakbeplanting worden
opgekweekt, worden weliswaar gebruikt op sierteeltbedrijven,
maar het bevestigen en de uiteindelijke verwerking is voorzien
voor de daken zelf (en vooral in de steden). Niet alleen is dit
systeem (van opkweek in speciʖeke trays tot en met de
bevestiging) zelf ontwikkeld, er is ook een watergeefsysteem
ontwikkeld om een gedoseerde irrigatie op het dak mogelijk te
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ERGONOMIE
IN DE TUINAANLEGSECTOR
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Door hun veelzijdige inzetmogelijkheden zijn knikladers de
laatste jaren zeer populair geworden in de tuinaanlegsector,
zegt Jurgen Colpaert. De basismachine is een soort klusjesman van de tuinaannemer waaraan een waaier van aanbouwmogelijkheden kunnen voorzien worden. Er kan op maat van
ieder tuinaanlegbedrijf of van elk werk een machines met de
juiste dimensies (variërend van 900 tot 5000 kg) aangeboden
worden. Een zeer uitgebreid assortiment van aanbouwdelen
zorgt er voor dat knikladers in principe alle taken op een
tuinaanlegbedrijf aankunnen. Deze knikladers komen dus in
de plaats van een heel gamma aan (hand)gereedschappen en
machines. Volgende aanbouwdelen zijn momenteel op de
markt beschikbaar: allerhande bakken zoals grondbakken,
volumebakken en puinbakken maar ook palletvorken, hefmasten, tegelrieken, stenenklemmen, inveegborstels, veegmachines, grondfrezen, klepelmaaiers, cirkelmaaiers, heggescharen, sneeuwruimers, zoutstrooiers, ...

op

BATTERIJAANDRIJVING EN
COMBIMACHINES BREKEN DOOR

C

Ook in de tuinaanlegsector zijn een paar
opvallende evoluties rond mechanisatie aan de
gang. Er is duidelijk aandacht voor de
ergonomie van de handgedragen
gereedschappen. Nieuwe evoluties in de
techniek van werfmachines maken het werk
van de tuinaannemer zowel efficiënter als
aangenamer. Om een beeld te krijgen van deze
evoluties namen we contact op met Jurgen
Colpaert, verantwoordelijk voor de verkoop
tuinbouw van de firma Beel in WortegemPetegem. Firma Beel is onder andere verdeler
van ‘Giant’ knikladers, ‘Stihl’ machines en
‘Kubota’ zitmaaiers.
Jan Vancayzeele – foto’s J. Vancayzeele, W. De Geest

V Knikladers zijn de “klusjesman” van de tuinaannemer

Bovendien kunnen knikladers voorzien worden van een
aftakas en hefarmen zodat ze als een soort mini-trekker
kunnen fungeren. Constructeurs zijn continu bezig met het
doorontwikkelen en perfectioneren van de knikladers. Deze
machines zijn momenteel voorzien van de modernste dieselmotoren die voldoen aan de huidige emissie-eisen qua roet
en CO2. De motoren staan gemonteerd op ‘silentblocks’ zodat
trillingen en geluid tot een minimum gereduceerd zijn. Het
bestuurdersplatform is trillingsvrij gemonteerd en voorzien
van een luxe geveerde stoel met armleuningen en hoofdsteun.
Met het hydraulische snelwisselsysteem is het aan- en
afkoppelen van de aanbouwonderdelen supereenvoudig.
Kortom voor een tuinaanlegbedrijf is de aankoop van een
kniklader een investering op lange termijn die overal kan
ingezet worden zowel in tuinen, wegwerkzaamheden als bij
terrasaanleg.
Een trend die zich de komende jaren zal doorzetten is de inzet
van batterijen bij handgedragen machines, aldus Jurgen. De
technologie en de autonomie van de batterijen evolueert zeer
snel. Hierdoor neemt de efʖciëntie van machines met
batterijen enorm toe. Naar ergonomie toe betekent dit voor de
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gebruiker minder lawaai en minder last door een lager
gewicht. Naar de omgeving toe betekent dit ook minder
uitstoot van schadelijke gassen maar ook minder lawaai
waardoor je als tuinaannemer ’s morgens vroeg of ’s avonds
zonder overlast kan werken in dichtbevolkte buurten. Deze
technologie zal binnenkort ook toegepast worden bij kleine
bouwmachines zoals bijvoorbeeld slijpschijven. Bij grasmaaiers ziet men dan niet direct de batterijtoepassingen voor
professioneel gebruik ingang vinden. Dit komt omdat bij
dergelijke grote vermogens de huidige batterijen voor onvoldoende uren autonomie zorgen. Op dit moment is de toepassing van batterijaangedreven grasmaaiers echter enkel van
toepassing voor particulier gebruik.

AV

V De technologie van handgedragen machines op batterijen zal binnenkort ook toegepast worden bij kleine bouwmachines

BS

ren kunnen urenlange zware maaiwerkzaamheden aan met
de grasopvangbak gemonteerd, ook in nat gras. Anders dan bij
het aandrijfsysteem met V-snaren - dat op benzinemaaiers
gebruikt wordt - zorgen de as-aangedreven transmissie en
aftakas voor duurzaam en storingsvrij maaiwerk. Het prijsverschil met de vroeger gebruikte benzinemaaiers is niet zo groot
maar de verbruiks- en onderhoudskosten zijn stukken lager
bij de dieselversies. In de praktijk wordt de meeste schade aan
dergelijke machines veroorzaakt door onvoldoende verankering van de machine tijdens het transport.
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Over combimachines en –gereedschappen kan men hetzelfde
vertellen als bij de knikladers, zegt Colpaert. Het combisysteem bestaat uit een basistoestel met een krachtige motor dat
kan voorzien worden van heel wat veelzijdige tuinapparaten
zoals bijvoorbeeld een bladblazer, een boomzaag, een
hoogsnoeier of een heggeschaar. Het systeem kan in een
handomdraai voorzien worden van een bezemrol, een kantensnijder, een gazonbeluchter of een grondverkruimelaar. Deze
combinaties maken dat een tuinaannemer elke uitdaging in
een tuin of op een werf op een snelle en efʖciënte manier
aankan. Een tuinaannemer kan aanvankelijk investeren in het
basistoestel met de benodigde basisaanbouwapparaten.
Vervolgens kunnen in fases en naargelang de behoefte
bijkomende aanbouwapparaten aangekocht worden. Nieuw is
dat elektronica binnenkort haar intrede zal doen in de wereld
van de handgereedschappen. Net zoals bij de grote machines
zal men bij middel van het uitlezen van de computer in een
handomdraai een diagnose kunnen stellen van het defect aan
een kleine machine. Dit zal heel wat tijd besparen om kleine
machines te herstellen.

Zitmaaiers met dieselmotor en aftakasaandrijving blijven een
vaste waarde voor de tuinaannemer. De krachtige dieselmoto-

V Grasmaaiers met dieselmotor blijven een vaste waarde voor de tuinaannemer

Dieselgrasmaaiers worden door de constructeurs continu
aangepast en verbeterd. Stuurbekrachtiging, traploze transmissie en een geveerde stoel maken het voor de bestuurder
zeer comfortabel werken. De vierwielaandrijving maakt dat er
een uitstekende grip is bij het maaien van taluds. Bovendien
kunnen zeer scherpe bochten genomen worden doordat beide
voorwielen een hoek van 70° kunnen maken. Het wiel aan de
binnenzijde beschadigt de grasmat niet meer omdat tijdens
de bocht de vierwielaandrijving kortstondig uitgeschakeld
wordt. O
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KWEKERIJ SPARHOEVE - DIKSMUIDE
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VOORDELEN AUTOMATISERING
NIET TE ONDERSCHATTEN

op

Het bedrijf Sparhoeve van Kris Debruyne en echtgenote Sofie Lamont in Diksmuide legt zich toe
op de productie van visueel aantrekkelijke boomkwekerijproducten en haagconiferen, dit op een
totale oppervlakte van 7 ha. Sinds een tweetal jaren heeft het bedrijf een grote stap naar
automatisering gezet.

C

Willy De Geest – foto's W. De Geest

Het ouderlijk bedrijf van Kris (zoon van Aurel) werd eind de
jaren negentig overgenomen. Het sortiment bestond toen
hoofdzakelijk uit coniferen, met ondermeer een zwaartepunt
op Cupr. Leylandii. Maar omwille van de gevoeligheid voor
schimmels en andere belagers werd geleidelijk aan de focus
verlegd naar sierstruiken waarbij men vooral mikte op de
visuele aantrekkelijkheid. Sparhoeve legt zich nu toe op een
beperkt sortiment planten maar in ruime variëteiten en
aantallen per soort. Specialiteiten zijn Astible, Calluna,
Cytisus, Erica, Erica carnea, Hosta, Lavendula Angustifolia,
Thuja Smaragd en tuinhydrangea gaande van 1,5 tot 7,5
liter-pot. Erica darleyensis wordt bijvoorbeeld aangeboden in
10 soorten gaande van 1,5 tot 5 liter-pot. Cytisus wordt
aangeboden in 3 literpot maar in 15 soorten.
De jaarproductie op het bedrijf ligt rond de 500.000 potten. De
afzet focust zich voor 90% richting Belgische groothandelaars

V Kris en So e: “Wij hebben met de overstap naar doorgedreven
automatisering de goede keuze gemaakt.”
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en tuincentra en er wordt ook omzet gegenereerd dankzij de
samenwerking binnen BE-Plants.

input. Zo kunnen in het inpotseizoen bij Sparhoeve vrij
gemakkelijk meerdere potgrondsamenstellingen gestockeerd
worden. Naast een uitvloeier voor makkelijke herbevochtiging
wordt standaard een basisbemesting bijgevoegd en wordt er
tijdens het groeiseizoen naar behoefte bijgedoseerd.

Vader Aurel legde in de jaren tachtig de structuur vast van het
bedrijf, met tussen de teeltvelden de – voor de Westhoek –
bijna onmisbare hagen voor windbreking. Deze hagen zijn nog
steeds aanwezig en zorgen mede voor een microklimaat op de
productiepercelen. De teelthandelingen gebeurden steeds ter
plaatse naast de teeltbedden en hiervoor werd een mobiele
werkplaats voor het inpotten ingezet. Een aantal jaren geleden
beslisten Kris en Soʖe om bij te bouwen en ook meteen de
automatisering binnen het bedrijf onder de loep te nemen. In
eerste instantie werd gedacht aan een centrale geautomatiseerde lijn voor het inpotten. Deze investering vertaalde zich in
een inpotlijn met buffertafel.
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De investering liet echter ook toe dat het automatiseringsproces niet enkel beperkt bleef tot het inpotten alleen. Soʖe: “Je
stelt al gauw vast dat je nog heel wat meer kan doen met de
lijn, denk aan hersnoei, sorteren en klaarmaken. Daarenboven
werken we efʖciënter, sneller en netter en besparen dus
arbeid. Hierdoor kunnen we ook in de bestellingen grotere
volumes aan en dit komt ons goed uit omdat we nu ook
grotere acties aankunnen”. Een ander voordeel van de
investering in meer ruimte en automatisering vertaalt zich in
het kunnen opdrijven van de productie. Kris stelt dat ze
hierdoor en met hetzelfde aantal mensen, 15% meer teeltoppervlakte aankunnen.

V De automatiseringslijn laat toe dat met hetzelfde aantal mensen 15%
meer oppervlakte kan beteeld worden.
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Om in dit automatiseringsverhaal nog een stapje verder te
gaan, werd voor de aanvoer van potgrond geïnvesteerd in een
machine die uitgerust is voor de handling van Maxibales.
Hiervoor werd leverancier Braecke Potgronden uit Oostrozebeke aangesproken. Jan Vanoverschelde, mede-zaakvoerder
van de ʖrma legt uit. “Onze ʖrma legt zich al een paar jaren
toe op Maxibales en werkt hiervoor samen met het Finse
bedrijf Kekillä. Dit bedrijf beschikt over eigen veenderijen in de
Baltische Staten en Finland. Potgronden Brown 525 en 540
zijn afkomstig uit de Baltische Staten. Deze worden op maat
bemest en bekalkt. Door de grote oppervlaktes aan veenderijen kan het veen op maat worden geoogst en met zeer weinig
manipulaties worden afgezeefd in de juiste fracties. Dit bedrijf
specialiseert zich tevens in potgrondbemesting. Door de
know-how van Kekillä zijn wij mee in het maxibaleverhaal
gestapt. Dit levert heel wat voordelen. Voor ons bedrijf
betekent het dat je een perfect op maat gemaakte potgrond
kunt aanleveren. Wij sparen in de transportkost en onze klant
bespaart in de kost voor intern transport van de grond. De
klant heeft ook veel minder ruimte nodig voor stockeren en
kan zeer hygiënisch te werk gaan (denk maar aan onkruidzaad). Wij leveren deze potgronden ook volledig op maat van
de klant, en dit ook op het niveau van basisbemesting en
bekalking.” De maxibales hebben een volume van 6,1 m3 EN

V Het sortiment is beperkt in soorten maar zeer uitgebreid in variëteiten
en aantallen.

Nu gebeurt een groot deel van het werk dus binnen. Dit heeft
ook zijn positief effect op het personeel. Waren zij aanvankelijk
eerder wat terughoudend, dan stellen zij zich nu zeer enthousiast op en komen zelf ook met ideeën over wat nog allemaal
zou kunnen, beamen de bedrijfsleiders volmondig.
De uitbreiding van de loods ging gepaard met een uitbreiding
van de serres. Deze worden gebruikt voor opkweek en
overwintering in koude kas. Kris opteerde voor glas om niet
meer met de last van de vervanging van de plastiekfolie
opgezadeld te zitten. In het voorjaar worden er de Hortensias
opgekweekt. Met de winter voor de deur staat de serre vol met
twee variëteiten Prunus laurocerasus.
Bij een rondgang op de containervelden zien we ook de
sproeiwagen van het bedrijf in werking. Deze wagen is
omwille van de aanwezige hagenstructuur zodanig uitgerust,
dat hij langs één zijde een sproei-arm van 22 meter kan
uitklappen. Hiermee kan zeer vlot en efʖciënt gesproeid
worden. Of hoe bedrijfsleiders vindingrijk kunnen zijn als het
er op aankomt! O

