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Verslag van een bezoek aan enkele verzendplaatsen van tuinbouwprodukten
naar Engeland op 23 en 24 Augustus 1954.

door:
P.A.Kruyk,
R.v.d.Zande.

Naaldwijk,1954.
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AI® onderdeel van Mal? taak heeft de Bijkstuinbouwvoorliohtiagsdienst,. maast de vel® onderwerp«» op cultuur
technisch terrein, ook steeds een levendige ^langstelling
voor de problemen welke verband houden met d* verpakking,
verzending en afzet van tuinbouwproduc ten. ?©oïheen vonden
in dit verband meerder© proefzendingen aaaar overzeese afzet
gebieden plaat®*.
Be belangstelling werd. dan ook gewekt, toen op de van
10 - 14 Augusta* te Ifaaldwijk gehouden Westlandse Handelstentoonste11ing contact verkregen werd met de aldaar verte
genwoordigde Stoomvaart Maatschappij "Zeeland" uit Hoek van
Holland* Hierbij kwam naar voren, iat de verpakking, v„n,l.
van druiven sa tomaten, zoals deze veston aangeboden ter ver
schepingbij voornoemde Mij, in een groot aantal gevallen
veel te wensen overlaat».
de

Uit een 99,1$ A*&» é»a«¥» gehouden bespreking tussen
Mmm 1*1« Mmwfc* vm de Mij «Zeeland» en ondergetekenden

kwam naar voren, dat vooral het aanbieden va» ongebundelde
kistjes bezwaren heeft, zowel voor de vervoesr*raaatschappij
als voor de betreffende exporteurs. Als belangrijkste nadeel
werd genoemd het aanzienlijke tijdverlies dat t>ij het inla
den van ongebundeld® kistjes ontstaat# Afgea^Éaten werd» dat
©niergetekenden zich op korte termijn perso*^||k van de
gang van zaken op de hoogte zouden stellen *&<gIs de bevin
dingen hiertoe aanleiding zouden geven, door $#fcliciteit ver
betering trachten te bereiken»
Onderzoek OP het veilin^terrein.
Om tevoren goed georiënteerd te zijn omtrent het juist
bundelen van de kistjes, werd in de morgen van 23 Augustus
een bezoek gebracht aan de loods van M« Valstar en 0© op
het terrein van de Veiling Haaldwi jk. Ken was daar juist be
zig met het verpakken van tomaten. Zoals de tomaten door de
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telers worden aangevoerd, n.l. in 5ên- of meermalige kis
ten met een inhoud van 12 1/2 kg vindt de export naar Enge
land weinig plaats. Vrijwel alle exporteurs pakken de to
maten over in eenmalige kistjes, waarbij een Inhoud wordt
aangehouden van 5 kg of ook wel van 12 Engelse ponden
(pl.m. 5.44 kg) en soms een Stone (14 Engelse ponden of
6,35 kg), (Poto 1. en 2.). In alle gevallen komt over de
kistjes een dekvel, waarop het handelsmerk van de expor
teur en soms gegevens over de inhoud vermeld staan,(foto 3.)
De kwaliteit en uitvoering van de gebruikte dekvellen is
zeer verschillend. In diverse gevallen is het papier ènvoldoende dik en stevig terwijl ook de opdruk, wat kleur en
vorm betreft, soma aesthetisch niet verantwoord is. Er ko
men dekvellen voor, die een groter of kleiner cellofaanvenster hebben waardoor de inhoud goed te zien is. Mits
voldoende stevig gelijmd verdienen laatstgenoemde dekvel
len

uit attractief oogpunt bezien de voorkeur.
Het overpakken en opnieuw wegen van de tomaten ge

schiedt zeor snel en toch juist en voldoende nauwkeurig.
Hetzelfde kan gezegd worden van het aanbrengen en vastnieten

van het dekvel, foto 4). Druiven, geschikt voor ex

port worden in eenmalige
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kistjes aangevoerd, doch worden
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niet overgepakt. Wel wordt, als dit al©t reads door d® te
lers bij de oogst gedaaâ werd, door bepaalde exporteurs,
celstofwattea tussen de trossen aangebracht. Uiteraard ver»
dleat het eerste de voorkeur. Ook deze kistjes met dru Iren
worden door een dekvel afgedekt.
Werden vroeger de kistjes steeds zonder meer overzee
gezonde», reeds verschillende jaren is het de gewoonte van
bepaalde exporteurs de kistjes z.g. te bundelen. Hierbij
worden 3 kistj es, die reeds van een dekvel voorzien zijn,
op elkaar geplaatst. Dit stapeltje wordt afgedékt mat eea
houten kratdeksel en door middel van twee IJzerdraden, die
om de langste zijden van de kistjes werden geslagen, be
vestigd. Dit geschiedt met behulp van een eenvoudige hechtmachine; foto 5. Hier en daar zijn wel' grotere en inge
wikkelder apparaten in gebruik, doch deze hebben alleen
het voordeel sneller te werken»
Omdat van exporteurszijde nogal eens gehoord wordt,
dat men graag zen bundelen,
werd een verantwoord aantal
gedaan bij het bundelen van
voudigste apparaten. In het
kistjes steeds 5 hoog op de

naar hiervoor de tijd ontbreekt
tijdmetingen verrieht« Dit werd
de kistjes met een van de een
betreffende geval werden de
paktafel van de loodskneoht

neergezet ea na het bundel ea verwijderd» Hierbij bleek de
gemiddelde tijd per bundeling 16 see* te bedragen. De laag
ste tijd die voor l$a bundeling gemeten werd was 21 see«
De kortste tijd 11*5

P« uur Is het dus »©gelijk 225

bundels of 675 kistjes te behandelen.
Vooral de laatste tijd komt het nogal eens voor, dat
er gebundeld wordt, zonder gebruik te maken vaa een heuten
deksel. Hierbij komen de draden juist vSIr de pootjes vaa
het bovenste kistje? foto 6.
het bundelen
vleed»

De snelheid vaa werken bij

wordt door deze wijze van werken niet beia-

Het transport vanaf de experteursloods aaar de ver*
zendhaven vindt vrijwel steeds per vrachtauto plaats.

11,1
Te Hoek van Holland werd, na weer contact opgenomen
te hebbea met de Heer Dierckx vaa de Mij "Zeeland", een
bezoek gebraeht aan de plaats waar het U.O.B, controle ep
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d© te verzenden producten uitoefendj foto
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Evenals op

andere haven- en grenskantoren vindt ook hier de normale
exportcontrole plaats. Boor het nemen van steekproeven,
waarbij gelet wordt op kwaliteit, sortering en gewicht,
wordt nagegaan of de producten voor export geschikt zijn.
Hierbij viel op, dat gezien de zeer hoge prijs van de 0sortering bij tomaten, het percentage bovenmaatse vruchten
per kistje nogal hoog was. De mening van de aanwezige me
dewerkers van het U.O.B, omtrent het bundelen, was unaniem:
Het bundelen is voor transport overzee noodzakelijk!
Bij het laden, dat hier met behulp van een tweetal
kranen wordt uitgevoerd, worden de kistjes op een platform
geplaatst, dat later met een viertal kettingen aan de
kran kan worden bevestigd; foto*s 8, 9 en 10.Optdit plat
form worden per keer 144 tot 150 kistjes geplaatst. Het
grote tijdsverschil tussen het laden van gebundelde en on
gebundelde partijen viel hier sterk op. Gemiddeld werd
voor het laden van 144 gebundelde kistjes een tijd van
1 min. 45 sec. opgenomen. De langste tijdsduur, die werd
opgenomen was 1 mén. 53 sec., de kortste 1 min. 36 sec.,
terwijl met 4 man tegelijk werd geladen. Met hetzelfde per<
soneel

bedroeg de gemiddelde tijd voor het laden van 144

5.
losse kistjes 4 min« 21 sec. De langste tijdsduur was 6
rain, en de kortste 3 min. 26 sec.

Uitgaande van het ge

middelde duurt het laden van een kraanlast ongebundelde
2 min. 36 sec. langer dan het laden van 09bundelde partij
en, of in procenten uitgedrukt 248,5
en 14).

(Foto*s 11, 12, 13

Het gevolg hiervan is, dat bij het laden van de dag
boot, waarbij de te verzenden partijen voor het merendeel
eerst het laatste uur worden aangeboden, niet alle partij
en steeds kunnen worden verladen. Er moet rekening mee
worden gehouden, dat bagage, bederfelijke waar, auto's van
passagiers, enz., steeds voorrang hebben. Uiteraard geschiedt het laden van groenten en fruit economisch gezien
het gemakkelijkst als de verzendeenheden van alle aangebo
den partijen uniform zijn. Het laden op de kade en het los
sen in het ruim neemt dan vrijwel een gelijke tijdsduur in
beslag, zodat dan aan beide zijden van de kraan regelmatig
kan v/orden doorgewerkt. Is evenwel een kraanlast ongebun
delde kistjes geladen en volgt hierop een gehele of gedeel
telijke last van gebundelde kistjes, doordat b.v. met een
andere partij moet worden begonnen, dan moet het personeel
op de kade wachten, omdat de last in het ruim nog niet uit-

Foto 11.

Foto 13.

Foto 15.

Foto 17.

7*
uitgeladen is. Hetzelfde genchiedt op de boot, als het om
gekeerde liet geval is.
Als de partijen gebundeld zijn kan de totale te ver
schepen hoeveelheid in het laatste uur voor het vertrek
aanzienlijk groter kunnen zijn, dan bij de aanvoer van on
gebundelde partijen. Volgens de deskundigen van de Mij
"Zeeland" is het meerdere malen voorgekomen, dat hierdoor
belangrijke partijen werden uitgerjcheept en dus niet ver
laden konden worden, wat een beduidende schadepost voor de
exporteur betekent.
Bovendien is opgevallen dat het aantal beschadigde
dekvellen v66r de verscheping reeds zeer hoog is; foto's
15, 16 en 17. Een geringe beschadiging treedt vaak reeds
op als gevolg van het vervoer per auto naar de haven# De
kaden, die vaak aan sterke wind blootgesteld staan, ver
groten soms de schade aanzienlijk. Het gebeurt meermalen,
dat alle dekvellen van de bovenste kistjes door rukwinden
vanachter het schip, tijdens het zweven door de lucht wer
den afgerukt. Het euvel van beschadigde dekvellen treedt
vooral op bij de ongebundelde kistjes. De kistjes, gebun
deld zonder deksel hebben er iets minder van. de lijden,
terwijl de met houten deksel gebundelde kistjes vrijwel
geen hinder ondervinden* Behalve op de juiste wijze bunde
len is het dus mede van belang, dat de gebruikte dekvellen
van goede kwaliteit zijn*
at
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Foto 21#
Op de kade was de gelegenheid het laden te zien van
de container, die beschikbaar gesteld wordt door de British
Railways, Deze containers zijn van hout en vrij plat en
uitneembaar of opklapbaar geconstrueerd. Voor zover kon
worden nagegaan worden in deze containers steeds gebundel
de kistjes verladen. De laadcapaciteit is dan 48 bundels
van 3 kistjes en 12 bundels van 2 kistjes, totaal dus 168
9

kistjes#(Foto*s 18, 19 en 20#) In verband met het aanbren
gen van de bescherrabeugels (zie foto 18), mag het opper
vlak niet gelijk zijn# Om toch de maximum laadcapaciteit
te benutten worden een aantal bundels van 2 kistjes mee
verladen.
Ha het vullen wordt een container afgedekt door bre
de stroken golfcarton, die aan de zijden worden vastgeniet}
foto's 21 en 22. Op diverse plaatsen worden aan de contai
ner etiketten met het opschrift "Grapes" aangebracht. De
aldus gesloten container wordt aan boord gebracht. Bij re
genweer wordt dadelijk na het inladen en anders direct bij
het lossen een dekzeil aangebracht# Dit zeil blijft op de
container totdat deze op de plarts van bestemming wordt
uitgeladen. De indruk werd wel verkregen, dat verscheping
vooral van druiven, in containers vrijwel ideaal is. Het

product behoeft niet meer kist voor kist te worden in- of
uitgeladen, waardoor het vrijwel niets te lijden heeft.
Er was geen gelegenheid nader kennis te maken met de
wijze van verladen van de metalen U.C.B, containers. Als
evenwel met zorg geladen wordt, dan kan ongetwijfeld ook
deze container zeer nuttig zijn.
In hst scheepsruim.
De voor goederenverzending geschürte ruimten in de
schepen van de Mij "Zeeland" zijn beperkt van inhoud en
niet hoog. Dit heeft het voordeel, dat de lading boter kan
worden gestuwd. Het in de ruimen weifeende personeel is vol
doende in aantal en geroutineerd in het verladen. (Foto*s
41

25

en 24). Ook hier bleek, dat het lossen van cte -obundel

de kistjes even snel ging als het laden op de kade. Hoewel
v/ij ons op dit terrein niet deskundig beschouwen, werd de
Indruk verkregen, dat ook het stuwen, zeker tegen de schuin
oplopende wanden in de kop van het schip, solider kan wor
den gedaan met de veel zwaardere bundels, dan met de lich
te kistjes.
Haast

het tijdsvoordeel dat dus ook in het ruim een

Foto 24.

Foto

26,
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belangrijk© rol speelt komt hier ook het behoud Tan de kwa
liteit naar voren. De manier van werken van hot bootwerkerspersoneel is uit de aard van de zaak zodanig, dat het vrij
wel niet te voorkomen is, dat d® kwaliteit, vooral bij ©en
product als de druif in meerdere of minder® mate lijdt.
Bundel® worden steeds naar hun plaats in het schip gedragen
terwijl ongebundelde kistjes, die 66k door door te geven
op hun plaats moeten komen, gemakkelijk "geworpen" worden,
wat uiteraard

met schokken gepaard gaat» Foto 25* Uitdruk-

keil J k wi 11 on we vaststellen, dat dit niet als verwijf
j geldt aan het adres van het betreffende pa rssneel. De aard
van hun dagelijks werte en de, zeker bij losse kistjes te
geringe omvang, van de verzendeenhei d, geven hiertoe alle
aanleiding» Talt de vervoerders niets te verwijten, d® aan
bieders, dus in dit geval de exporteurs, dienen te zorg®&
dat het product In een zodanige verpakking wordt afgele
verd,dat de niet te voorkomen.invloeden van het vervoer
hierbij geen rol spelen*
Gelet werd op de zeer goede luchtventiIs tie in elk
van deze ruimen. Vanuit diverse plaatsen aan het plafond
! lean de lucht in de ruimte worden weggezogen en (of) ver»®
; lucht warden toegelaten, In hoeverre dit op natuurlij!?» ®£
! geforceerd© wijze plaatsvindt is niet bekead.
De gevulde containers worden direct met behulp fa»
een kraan op de blijvende plaats in het ruim neergezet»
Het lossen te Harwich#
Het tijdstip van aankomst te Harwich is niet steeds
gelijk. Tolseas opgaven kan dit variëren va» I7#45 t®t
.uur» Trijwel direct na aankomst wordt begonnen met les
sen# Het spreekt vanzelf dat auto»s van passagiers en b®->
paalde andere goederen voorgaan* Ook bleek in dit geval,
dat de containers voorrang hebben voor de losse producten.
Deze worden direct op open wagons gedeponeerd.

19

Het tijdstip waarop dus met het lossen van' groe&fc®
en fruit kan worden begonnen Is vrij laat» In het algemeen
is er op de dag van aankomst niet meer dan pl.m, 2 uur ge
legenheid om te lossen, daar de werkploegen na 10 uur s*avonds niet werken. Hoewel er ruim voldoende personeel aan
wezig is, is het temp® waarin wordt gelost zeer traag» 8®*

Foto 28.
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vendien viel het op, dat er door allerlei futiliteiten aan
beide zijden van de kraan, vrij veel tijd verloten gaat.
In dit licht bezien moet het bundelen ook zeer gewenst wor
den geacht. Voor producten, die snel in kwaliteit achter
uit gaan, als druiven en tomaten, is het nadelig als zij
niet op de dag van aankomst naar de bestemming kunnen wor
den verboerd. Wat dezelfde avond wordt gelost gaat por
nachttrein door en kan dan gemakkelijk de markt, die vroeg
in de morgen begint, bereiken. Wat niet meer kan worden
gelost blijft in de boot tot de volgende morgen en komt
dus altijd voor de markt van die dag te laat op de plaats
van bestemming.
Hoewel dit niet geheel te vergelijken is menen wij
toch te moeten vaststellen, dat het arbeidstempo, afgezien
van de verliezen door wachten, op 1/3 van dat te Hoek van
Holland kan worden geschat. Voor het laden {foto's 26,
27, 28 en 29) van een kraanlast van 48 bundels, omgerekend
tot 3 man, was gemiddeld 6 min. 1 sec. nodig. Voor het la
den van 144 losse kistjes met 3 man was de gemiddelde tijd
12 min. 3 sec. Er kwamen hierbij nog ladingen met losse
kistjes voor, die ruim 17 minuten in beslag namen.
Hoewel het verschil niet zo groot is als in Neder
land (2 1/2

X) is toch ook hier voor het lossen van ge-
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bundelde partijen sId chts 50$ van de tijd nodig, dl© voor
het lossen van ongebundelde kistjes moet worden gebruikt*
Veilig kan dus worden gezegd» dat het lossen 2 keer zo
vlug plaatsvindt als wordt gebundeld.
Het lossen van de boot en het laden van de producten
in de wagons geschiedt iiier door personeel van de Bfritish
Railways. Het trage arbeidsterapo komt hier een zorgvuldige
behandeling van het produet ten goede* Het laden in de spe
ciale, zeer kleine wagons (Foto 30) vindt eveneens zorg
vuldig plaats* Open blijvende plaatsen worden met stro op
gevuld op verschuiving van d© stapels of kistjes te voor
komen*
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat net deze
reis de inzichten op bepaalde punten betreffende de ver
pakking en hst transport van tuinbouwproducten, aanzien
lijk verruimd zijn al kunnen uiteraard van een enkele reis
geen definitieve en volledig vaststaande indrukken worden
verkregen«
De ruime gastvrijheid van de Mij "ZeelandM en de
prettige omgang met het personeel, zowel aan de wal als op
de boot, hebben in belangrijks mate tot het verkrijgen vaa
juiste en zoveel mogelijk volledige gegevens bijgedragen*
00N0LÜSIE*
1«

Het komt gewenst voor de kwaliteit van de dekvellea
op de verzendkistjes te verbeteren*

2*

Hot bundelen van (3) kistjes met een houten deksel is
noodzakelijk omï
â.* de kwaliteit van het product tot de afzetaarict
te handhaven;
b. te bevorderen dat het laden en lossen sneller
kan geschieden, waardoor uitschapen wordt voorkoïae&i
S,. het uiterlijk van de verpakking niet te ontsie
ren door gescheurde en verwaaide dekvellenj

3*

4# diefstal en beschadiging tegen te gaan*
De vraag rijst of de bevoegde instanties het mt dek»
sel bundelen voor transport overzee niet bindens die
nen voor te schrijven*

4*

Het gebruik van containers is zeker voor druiven ide
aal« Bevordering van het gebrul!* hiervan is wenselijk*

Naaldwijk* 4 September 1954

^.A.Kruyk en
Rv v.d. Zande.

