NIEUWBOUW

Na een bouwperiode van krap een half jaar kon Maatschap
Groot Koerkamp aan de slag in de vernieuwde en uitgebreide
broeierij. Met behulp van nieuwe technologieën en een slimme
inrichting is de broeierijcapaciteit aanmerkelijk gegroeid. Inmiddels zijn de kinderziektes overwonnen en staat de open dag voor
de deur. Tijd om een kijkje te gaan nemen in Rutten.
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M

aatschap Groot Koerkamp is van oorsprong een gemengd bedrijf met vee
en akkerbouw. In 1980 nam Tonny
Groot Koerkamp het bedrijf van zijn vader over,
samen met zijn echtgenote Anny. Hij besloot
zich meer te focussen op akkerbouw in combinatie met de teelt van tulpen. Vanaf 2008 vormen zoon Bart en zijn ouders een maatschap
en sindsdien is de tulpenteelt uitgebreid naar
22 hectare. Inmiddels is ook de echtgenote van
Bart, Linda, werkzaam in het bedrijf. Zo’n vijf jaar
geleden werd de broeierij erbij opgepakt, onder
kunstlicht. “We broeiden ongeveer een miljoen
stelen. De verkoop verloopt via de klok en de
daghandel, met geel, rood en oranje als voornaamste kleuren. Om rendabeler en efficiënter
te kunnen werken, moesten we uitbreiden. Dat
was de aanleiding voor deze gedeeltelijke verbouwing en nieuwbouw”, vertellen Bart en Tonny Groot Koerkamp.

MET DE HAND
De oude situatie was ‘heel bewerkelijk’, vertelt Bart. “We werkten nog met plukkarren en

het bossen gebeurde volledig met de hand, we
waren nauwelijks geautomatiseerd. Daarbij
waren we zeven dagen per week aan de gang.
Inmiddels heb ik een gezin met twee jonge kinderen, daar wil ik ook graag tijd aan besteden.
Bovendien blijven mijn ouders ook niet voor
eeuwig in het bedrijf. We besloten te investeren
in verbouw en nieuwbouw, niet alleen om te
kunnen uitbreiden, maar ook om een efficiencyslag te kunnen maken.”

‘We besloten te investeren
in verbouw en nieuwbouw,
ook om een efficiencyslag te
kunnen maken’
In december 2014 ontstonden de eerste ideeën. Vader en zoon polsten al eens bij Rabobank Emmeloord of die hun plannen zou willen steunen. “De bank reageerde positief. Later
hebben we een goed onderbouwd plan voor-

gelegd, daarmee werd akkoord gegaan. Ook de
gemeente werkte goed mee, de vergunningen
waren snel rond.”
Direct na de bouwvak in 2015 ging het bouwproject van start, om in december te worden
afgerond. Tonny: “Op 15 december gingen we
aan de slag in de nieuwe situatie, met een aantal
nieuwe medewerkers die, net als wij, moesten
wennen. We hebben er dan ook voor gekozen
om dit seizoen rustig te beginnen met vijf miljoen stelen. Zo is het al hectisch genoeg.”
“In het begin heb je altijd te maken met kinderziektes en weet je zelf nog niet zo goed hoe je
storingen moet oplossen. Dat hoort er allemaal
bij”, vult Bart aan. “Inmiddels draait het naar
wens.” Groot Koerkamp wil tot begin april doorgaan met broeien. “Dan starten we met het landwerk en hebben we de schuur weer nodig voor
de verwerking van onze bollen.”

VIER PLUKPOSITIES
We lopen een rondje door het bedrijf en komen
gaandeweg alle vernieuwingen tegen. De
bestaande plukhal/verwerkingsruimte is met
drie spanten uitgebreid. Hier komen de pluktafels binnen vanuit de kas. “Een deel van de
containers wordt automatisch verplaatst, een
deel gebeurt met de hand”, vertelt Sjaak Dol van
Agrofocus, die het bouwproject heeft begeleid.
“Dat met de hand verplaatsen, gaat slechts om
een paar meter. Het voordeel van deze aanpak is dat we hiermee vier plukposities hebben
gecreëerd waar medewerkers aan de slag kunnen zonder dat zij op elkaar hoeven te wachten. Bovendien kun je goed zien wie wat doet,
bijvoorbeeld hoe rijp of hoe rauw wordt geplukt,
zodat je daar ook feedback op kunt geven. Die
werkwijze hebben we overgenomen van de firma E. de Wit in Bovenkarspel, waar we samen

‘Meer capaciteit en efficiënter werken’
hebben gekeken. Groot voordeel van het handmatig verplaatsen, is bovendien dat het geluidsarm is. Mede door het geluidsabsorberende dak
is er meer rust in de plukhal.”
Het ontbollen en bossen van de tulpen gebeurt
met behulp van de ontbosser en de boslijn
van Havatec. Bart: “De lijn is op maat gemaakt
omdat de ruimte in onze schuur beperkt was.”
De kas is uitgerust met luchtverwarming via
luchtslurven die zorgen voor een betere klimaatbeheersing. “We hebben gekozen voor een
Groen Label Kas van Van Amelsfoort voor een
lagere milieubelasting en energiebesparing.”
Johan Nijssen van Agrofocus legt uit: “De ketelinstallatie is uitgerust met een condensor. Deze
haalt extra warmte uit de rookgassen, waardoor
een beter rendement uit het gas wordt gehaald.
Dit is vooral interessant in combinatie met
luchtbehandelingkasten en luchtslurven, omdat
die met een lagere watertemperatuur kunnen
werken dan buisverwarming.” De kas is bovendien voorzien van diffuus glas. Voor de opvang
van het regenwater is een silo gebouwd. “We
willen toe naar hergebruik van water, dat is een
volgende stap”, vertelt Tonny. Verder werd de
nieuwbouw aangegrepen om ook de bedrijfskantine en de toiletgroep een facelift te geven.
“In piekperiodes zitten we hier met een grote
groep en dan is het fijn als zo’n ruimte goed voor
elkaar is.”

DEMONTABEL
Na de nieuwbouw is de capaciteit van de broeierij flink toegenomen. “Bovendien is het logistieke systeem van Bosman Van Zaal heel flexibel.
Na het broeiseizoen kunnen we de containers
eenvoudig verwijderen, zodat er ruimte ontstaat voor de verwerking van onze bollen en
akkerbouwproducten. Ook een deel van de
containers in de kas is demontabel.” En hoewel
de capaciteit flink is gegroeid, is de rust alleen
maar toegenomen. “Door het proces te automatiseren, kunnen we meer verwerken met minder inspanning. Dat geeft energie. Volgend jaar
denken we de broeierij met een miljoen stelen te kunnen uitbreiden.” Nu nog hopen dat

Open dag
Anny, Tonny, Bart en Linda: ‘Er is meer
rust in het bedrijf gekomen’
de prijzen wat gaan aantrekken. “Die zijn op dit
moment heel gewoon, omdat de kwaliteit van
de tulpen door het koude voorjaar van 2015 wat
lichter en korter is.”
Vader en zoon Groot Koerkamp kijken tevreden
terug op de begeleiding door Agrofocus. “We
hadden een goede klik met Sjaak Dol. Agrofocus
heeft veel ervaring met dergelijke projecten en
beschikt over een groot netwerk. Zo konden we
bij verschillende bedrijven in de keuken kijken
en hebben we goede ideeën opgedaan.” Ook het
vergunningentraject en het contact met de bouwers, installateurs en toeleveranciers nam Agrofocus voor zijn rekening. “Zij leidden de bouwvergaderingen, deden de planning en hielden
steeds het overzicht. Het is niet een keer voorgekomen dat bedrijven elkaar in de weg liepen,
het ging allemaal volgens planning. Voor ons

Om belangstellenden de gelegenheid te
geven het resultaat van de nieuwbouw
te bewonderen, organiseert Maatschap
Groot Koerkamp op vrijdag 11 maart
2016 een open dag voor vakgenoten,
familie en vrienden. De deuren gaan
open om 16.00 uur.
Op zaterdag 12 maart is het bedrijf toegankelijk voor omwonenden en andere
dorpsgenoten, van 10.00 tot 15.00 uur.
Maatschap Groot Koerkamp is gevestigd
aan de Noordermeerweg 51 in Rutten.

was dat een hele zorg minder, daardoor konden
wij ons richten op het bedrijf en doorgaan met
ons werk.” Het enige dat tegenzat, was het weer.
“In de bouwperiode is veel water gevallen, dat
heeft wel voor enige vertraging gezorgd. Daar
kan niemand iets aan doen.” Bart en Tonny zijn
tevreden over het eindresultaat. “Het bedrijf is
nu beter te managen.”
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