NIEUWBOUW

‘Gebruikt net mag geen
besmettingshaard zijn’
Waarom nieuw kopen als je
het oude kunt hergebruiken?
Bij Kok Netten Cleaning in
Venhuizen wordt op jaarba-

DROOGTUNNEL

ten geschoond. De groeiende
bedrijfsactiviteiten noopten tot
de bouw van een nieuwe loods
die eind januari in gebruik is
genomen. Hygiëne staat er
hoog in het vaandel; eigenaar
Kees Kok verbaast zich dan ook
over een zekere desinteresse bij
tulpentelers in dit onderwerp.
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Kok Netten Cleaning houdt zaterdag 18
februari 2017 open dag. Het bedrijf bestaat
die dag precies 12,5 jaar, een mooie gelegenheid om de nieuwe loods open te stellen voor publiek. Geïnteresseerden kunnen
tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje in de
keuken krijgen bij het bedrijf aan de Burgemeester J. Zijpweg 14 in Venhuizen.

Daarmee is een grote (potentiële) markt ontstaan voor het schoonmaken van de bollennetten. Want het ondernet is volgens Kok prima herbruikbaar. Het bovennet wordt door
de rooimachines vaak te veel beschadigd. “De
meeste van onze klanten kopen een nieuw net
voor onder en gebruiken het oude ondernet
boven. Zo doe je twee jaar met een net.”
Om te weten dat dat loont hoef je volgens de
ondernemer geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben. “De nieuwprijs van een bollennet is 1.500 tot 1.600 euro per hectare,
terwijl het schoonmaken van 1 hectare bollennetten 800 euro kost. Daarbij maakt het overigens niet uit of klanten nu één rol of vierhonderd rollen bij ons brengen, we hanteren één
prijs. Het proces is immers hetzelfde.”

Dat proces begint bij het rooien van de tulpen. Dan bepaalt een kweker, zijn loonwerker
of medewerker op de rooimachine of het net
goed genoeg is om te hergebruiken. De netten worden op rollen opgeslagen en op afroep
bij Kok Netten Cleaning afgeleverd. “Wij rollen
de netten af en controleren ze op gaten. Grote gaten worden er tussenuit geknipt en kleine gaten worden met de hand gerepareerd, net zoals een visserman dat
zou doen.” De gerepareerde netten gaan door de wasmachine
waar ze onder hoge druk worden schoongespoeld.
Nadat een groot deel van
het vocht er met een blazer is afgeblazen, gaan
de netten tot slot door
een droogtunnel. Deze
tunnel, waar steeds 18
meter net doorheen
w o r d t g e t r o k ke n ,
heeft een temperatuur van 85 tot 89
graden Celsius.
Die temperatuur
in combinatie
met de duur van
het droogproces
is essentieel. “Dat
zorgt ervoor dat
bacteriën en schimmels, zoals pythium
en fusarium, worden
gedood.”

sis 1.000 hectare bollennet-

ieuw is goed, maar een gebruikt net
is dat zeker ook.” Dat durft Kees Kok
nu wel met zekerheid te zeggen. De
inmiddels ervaren ondernemer – die samen met
zoon Kees jr. en vrouw Jolanda Kok Netten Cleaning runt – was eind jaren negentig een pionier
in het schoonmaken van bollennetten. Als werknemer bij loonbedrijf Laan zag hij veel netten
na eenmalig gebruik weggegooid worden. Niet
echt milieubewust en al helemaal niet bevorderlijk voor de portemonnee. Dat moest toch zeker
anders kunnen…
Zijn toenmalige werkgever bood Kok de ruimte om een machine te ontwikkelen die de netten
kon reinigen. Een markt met potentie, zo zou later
blijken. Waar de nettenteelt midden jaren negentig nog in de kinderschoenen stond, wordt inmiddels zo’n 6.000 hectare tulpen in netten geteeld.
Kok: “Tot een jaar of vier jaar geleden werd er nog
veel gebruik gemaakt van buisnetten die stuk
gemaakt worden bij het rooien, maar inmiddels
heeft het dubbelnetsysteem zich wel bewezen als
de meest optimale teeltwijze.”

Open dag

Kees jr. en Kees Kok:
‘De nieuwe schuur
maakt het mogelijk ook netten voor
klanten op te slaan’

Kok liet onafhankelijk onderzoek doen met 100
procent besmette netten die volledig schoon
uit het proces kwamen. “Enige uitzondering
in deze is TVX. Wil je gegarandeerd virusvrij
zijn, dan moeten de netten behandeld worden.
Daarvoor gebruiken we een biologisch middel.”
Ondanks dat dit ‘maar’ 35 euro per hectare
extra kost, bespeurt Kok een zekere desinteresse bij kwekers. Een gemiste kans, vindt hij.
“Het is wonderlijk dat op het ene vlak uiterste
inspanningen worden geleverd, zoals het grondig reinigen van broeibakken, maar dat naar de
hygiëne van de bollennetten nauwelijks wordt
omgekeken. Deze zijn na het spoelen optisch
wel schoon, maar als je ze niet behandelt, of op
zijn minst droogt zoals wij dat doen, zitten er
nog net zoveel schimmels en bacteriën in als
bij binnenkomst.”
Zelf neemt Kok steekproefsgewijs monsters
die worden onderzocht door Eurofins. “Om
volledig transparant te kunnen zijn naar klanten bemonsteren we de vuile netten, de schone netten en het water. Voor het water beschikken we over een eigen spoelbassin dat niet in
verbinding staat met het oppervlaktewater. Het
water wordt in het bassin opgevangen en gefilterd door bezinking. Iedere twee à drie maanden scheppen we het bezinksel eruit. Het is
afhankelijk van de rooiomstandigheden hoeveel grond er mee komt.”

SPOELEN VOOR 2.20
Toen drie jaar geleden zoon Kees Kok jr. (27)
besloot in het bedrijf te stappen, was de keuze
voor nieuwbouw – met het oog op de nog steeds
groeiende bedrijfsactiviteiten – snel gemaakt.
Afgelopen september werd gestart met de bouw
van 1.000 vierkante meter schuur. Met de nieuwe loods, die eind januari in gebruik is genomen, wordt het ook mogelijk netten voor klanten op te slaan. “Verder wordt dit de plek waar
de roostervloer en transportbanden komen voor
het reparatiewerk. Het wasgedeelte blijft in de
oude schuur.”
Ondertussen filosoferen de ondernemers
alweer over het volgende bouwproject. “In de
toekomst willen we graag een groot plein achter de loods aanleggen waar we nog meer netten kunnen opslaan, een stuk service naar onze
klanten toe.” Ook de ontwikkeling van de teelt
op 2.20 meter breedte houdt de mannen bezig.
“Daar gaan we zeker op inspelen door een extra
spoellijn te bouwen. Het moet echter wel rendabel zijn, dus de vraag is alleen nog wanneer.”
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