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Groot, groter,

grootst

PLANTEN IN BEDDEN VAN 2,25 METER BREED
In de bollenteelt is jaren geleden de stap gemaakt om de breedte
van het plantbed te vergoten van 1,50 naar 1,80 meter. Zo konden er zes regels in plaats van vijf per bed geplant worden. Beide maten worden gebruikt. Nu komt er een derde maat bij. Vof
Dogterom uit Oude-Tonge is het eerste bedrijf dat tulpenbollen
dit jaar grootschalig op 2,25 meter breedte plant.
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H

et planten van de tulpen hoort bij
de herfst. Maar regenachtig herfstweer zorgt ervoor dat het planten
niet altijd kan doorgaan. Hoe los je dat op
als je 100 hectare tulpen de grond in moet
stoppen? Voorheen gebruikte vof Dogterom uit Oude-Tonge een dubbele 1,50
meter plantmachine, zodat 3 meter tege-

lijk geplant kon worden. Maar omdat het
bedrijf een combinatie is van bloembollen en akkerbouw, waar de standaardmaat
een veelvoud van 0,75 meter is, zijn machines van diverse breedtes nodig waarin 1,80
meter niet past. De oplossing: een plantmachine die 2,25 meter breed is. Zo hoeven de
trekkers niet meer omgebouwd te worden.
Het blijft niet bij een plantmachine. De
rooimachine en kopmachine zijn ook 2,25

meter gemaakt. Bij zo’n grote omschakeling ga je niet over een nacht ijs. Ruim twee
jaar geleden is het idee geopperd door
vof Dogterom bij René Koops van Koops
Machines en Techniek uit Middenmeer en
Hegro machines uit Stad aan het Haringvliet. Koops: “Er zitten wat haken en ogen
aan om op die breedte te gaan planten,
maar ik zag het zitten en heb op voorhand
octrooi op de 2,25 meter teelt in netten aangevraagd. We hebben vorig jaar een plantmachine (met dubbelnetsysteem) van 1,80
verbreed tot 2,25 meter als prototype. Voor
deze proef heeft Agrotheek speciaal netten
laten maken. Met de brede machine ging
het planten zo mooi.”

OPPERVLAKTE
Bekijks trekt de nieuwe machine zeker. Tijdens het interview komen er meerdere geïnteresseerden kijken en worden er foto’s en
video’s gemaakt. Ook BloembollenVisie
maakte een video. Deze is te vinden op de
Facebookpagina. Wat opvalt is dat het plan-

ten er heel soepel uitziet. Met een aardig
tempo, ongeveer 6 kilometer per uur, gaat
de plantmachine door het land. De grote combinatie ziet er stabiel uit en dat is te
merken in de trekker, maar ook achter op de
plantmachine.
Jacob Jan Dogterom zit al bijna dertig jaar
op de plantmachine. “We gaan iedere keer
een stapje omhoog qua mechanisatie. Nu
ook. De verwachting die we hadden met
de plantmachine is uitgekomen. We hebben wel wat problemen gehad toen we de
machine voor het eerst gebruikten, maar dat
waren standaardproblemen. Deze hadden
niet met de breedte te maken. Het enige wat
ik nu extra moet doen, is het afsnijden van
de netten. We planten pas sinds twee jaar in
netten. Het planten zelf is niet heel anders.
Het grootste verschil is dat we 15 procent
meer oppervlakte kunnen benutten en dat
het plantbeeld mooier is dan met het oude
plantsysteem.”
Na het horen van de toeter stopt Ivan Dogterom, haalt de plantmachine omhoog, draait
de trekker op rupsbanden het volgende pad
in en laat de plantmachine weer in de grond
zakken. Na een volgende toet start hij weer.
Als een geoliede machine gaat de trekker
precies op het juiste stuk verder. De trekker en de plantmachine zijn namelijk beide
gps-gestuurd. Volgens Ivan is het nog even
wennen. “Het is nieuw en hiervoor had-

De plantmachine gaat stabiel en met een aardig tempo door het land
den we een zelfgebouwde plantmachine,
maar het principe is hetzelfde. Daarnaast
planten we nog maar kort in netten.” Ivan
ziet de voordelen. “We hoeven minder vaak
door het land, de druk per vierkante meter
is minder, we hebben meer teeltoppervlakte en we gebruiken minder gewasbeschermingsmiddelen. Omdat er meer beplanting is, zorgt dat voor minder uitspoeling.
Daar bovenop komt het grootste voordeel
dat de plant- en oogstcapaciteit een enorme
sprong omhoog maakt.”

SPANNING
Een belangrijk punt bij het maken van de
machine was de spanning op de netten waarin de bollen zitten. Ivan: “De dubbele netten
moeten met een bepaalde spanning in de
grond. Als de grond van buitenaf erop komt,
zal het net naar binnen gedrukt worden. Dat
is niet de bedoeling. Nu wordt de grond van
binnen naar buiten over het net verspreid.
Zo blijft het net goed liggen. Om dit te kunnen doen, heb je voldoende trekkracht nodig.

De John Deere-trekker hebben we speciaal
hiervoor gekocht.” Op zowel lichte als zware
grond is uitgebreid getest. Met deze combinatie kan Dogterom vroeg in het tulpenplantseizoen beginnen en lang doorgaan. Wat het
bedrijf meer zekerheid geeft.

‘We kunnen nu 15 procent
meer oppervlakte beplanten
ten opzichte van bedden
van 1,5 meter’
Wat nog een uitdaging is voor Dogterom, is
om tot een goede selectiemethode te komen.
“Op het blad is gemakkelijk te controleren,
maar op de bloem is het lastiger met acht
regels in plaats van vijf of zes. We hebben
hier ideeën voor die we nu aan het uitwerken zijn.”
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