TECHNIEK
Het samen rooien

ondernemen met

vaktechniek

Aardappelen rooien uitbesteden is een kwestie van goed afstemmen
De Aardappeldemodag in Westmaas heeft dit jaar als thema ‘Sterke schakels verbinden’. Onder andere door personeelsgebrek
komt de loonwerker weer in beeld voor het rooien van aardappelen. We vroegen loonwerker Kees van Dun en pootaardappelteler Dick Groot Roessink naar hun ervaringen.
De gewassen in de Noordoostpolder slijten begin juli hard
door de aanhoudende droogte. Akkerbouwer Dick Groot
Roessink uit Rutten graaft met zijn handen in een aardappelrug en moet diep graven om vochtige grond te vinden. “Er zit
nog wel wat vocht, maar een topopbrengst zit er niet meer in
dit jaar”, zegt loonwerker Kees van Dun. Het is voor hem een
herkenbaar beeld. Klanten zijn volop aan het beregenen om
hun gewassen in de benen te houden.
Voor het achtste jaar op rij laat Groot Roessink zijn achttien hectare pootaardappelen ook dit jaar weer rooien door
Loonbedrijf Van Dun. “Ik was destijds aan een vervangende
rooier toe en een paar vaste mensen die me altijd hielpen
met de oogst konden dat niet langer doen. Daarom hebben
we de keuze gemaakt om de oogst uit te besteden. Dat bevalt best. In het verleden waren we altijd met vijf man bezig,
nu kan ik samen met mijn buurman en mijn vrouw het werk
doen. Bovendien komen de aardappelen met zo’n moderne
rooier snel en netjes binnen. Ik hoef niet zo nodig een eigen
rooier. Sleutelen is niet mijn hobby, dus dit past mij prima.”
Van Dun krijgt de laatste jaren weer vaker aanvragen voor
offertes van telers die interesse hebben in het uitbesteden
van de oogst. De personele bezetting is één van de redenen,

Aardappeldemodag op 22 augustus
De aardappeldemodag heeft dit jaar als thema
‘Sterke schakels verbinden’. Rond dit onderwerp
zijn een aantal lezingen en is er aandacht voor
samenwerking tussen verschillende partijen. Op
22 augustus is nagenoeg elk bedrijf in Nederland
dat zich met aardappels bezig houdt aanwezig
in Westmaas. Er zijn meer dan 150 standhouders,
waaronder alle grote aanbieders van rooimachines, die deze dag ook demonstreren. Daarnaast
zijn er een groot aantal demovelden met rassen,
bemestingsproeven en onkruid- en ziektebestrijding. De toegang is zoals altijd gratis en het
terrein is open van 10.00 tot 19.00 uur. Toegang
en parkeren is gratis en zelfs vooraf registreren is
niet nodig.
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maar er wordt ook meer gerekend, merkt hij. “Pootaardappelen vormen hier een belangrijk gewas. Er is in de afgelopen jaren flink in verdiend en je hebt hier veel goede, jonge
ondernemers die vooruit willen. Vanwege fiscale voordelen
was het voor hen lange tijd aantrekkelijk om te investeren in
rooi-apparatuur en de banken financierden graag. Die banken worden echter voorzichtiger en ook de jongere telers
denken langer na voordat ze zich in de schulden steken.”

Flexibiliteit
Van Dun heeft een vrij vast klantenbestand voor het rooiwerk. Drie rooimachines krijgen jaarlijks elk zo’n zestig hectare pootaardappelen voor de kiezen. Meer pootaardappelen
is geen optie, vindt Van Dun. “Je kunt zo’n machine niet te vol
plannen, want je wilt iedereen goed kunnen bedienen.”
Het voordeel van pootaardappelen is dat het gewas een
lange rooiperiode kent, vanwege de grote diversiteit aan rassen en klassen. Daar staat tegenover dat per teler het werk
is opgeknipt in stukken van drie of vijf hectare, die meestal
niet achter elkaar kunnen worden gerooid. Om versmering
van ziekten te voorkomen, moeten de moederknollen namelijk zodanig weggerot zijn dat ze bij de oogst niet tussen de

Kees van Dun
doet al acht jaar
het rooiwerk voor
akkerbouwer Dick
Groot Roessink.
Door veel overleggen en wat geven
en nemen, zijn ze
allebei tevreden
over het verloop
van de werkzaamheden.

nieuwe knollen komen. “Gaan we beginnen of wachten we
nog even? Soms moet je nog een paar dagen langer wachten
of besluit je na een eerste gang dat het gewas nog niet zover
is. Die flexibiliteit móet je hebben”, zegt Groot Roessink.
In de praktijk lost zich dat prima op, vindt hij. De telers kennen elkaar allemaal en weten vaak precies hoe per ras en per
perceel de vlag erbij hangt. “Vaak hebben we zelf de planning al klaar”, glimlacht hij. Het scheelt bovendien dat de
Noordoostpolder vrij ‘gemakkelijke’ grond heeft, waar je vrij
gauw op terecht kunt. Toch moeten er in een moeilijk jaar
wel eens compromissen worden gesloten, bijvoorbeeld
doordat het aantal droge dagen tegenvalt. “Dan helpt het
dat je elkaar kent”, zegt Van Dun. Groot Roessink beaamt dat.
“Ik wil best eens een keer een dag of twee dagen wachten
op de rooier, maar langer ook niet. In goed overleg zijn we
daar altijd uitgekomen”, vertelt hij. Ze zijn het erover eens dat
dit niet voor alle typen telers opgaat; het past bij je of niet.
Ook ligt de lat tegenwoordig hoger dan vroeger en is er een
zekere verzakelijking opgetreden. Toch zit dat Van Dun niet
in de weg: “De ene teler zal sneller van zich laten horen dan
de andere. De valkuil is soms eerder andersom: je moet goed
opletten dat je de boeren die zich altijd begripvol opstellen
op tijd bedient.”

Personeel op de rooier
Hoe denken ze eigenlijk over de beschikbaarheid van personeel in de komende jaren? Groot Roessink ziet dat er hard
aan goede mensen wordt getrokken, maar tot dusver lost
het zich altijd op. Ook Van Dun maakt zich nog geen zorgen,
al doet hij wel zijn uiterste best om mensen binnenboord te
houden. “We hebben 35 mensen die jaarrond bij ons in dienst
zijn. Daar zijn we zuinig op. Alle overuren worden betaald,
want de meeste mensen willen bij de winterdag helemaal
niet thuis zitten. Die willen aan het werk. Verder hebben we
altijd stagiairs en zijn we een erkend leerbedrijf. Daar komt
een groot deel van onze nieuwe aanwas vandaan.”

Bij zijn klanten merkt Van Dun dat er steeds minder hulp
beschikbaar is, zeker tijdens pieken, zoals met de aardappeloogst. Vandaar dat hij via een uitzendbureau soms Poolse
medewerkers inhuurt, die op de rooimachine staan om aardappelen en moederknollen uit te lezen. “Als ik morgenmiddag om half vier bij jou kom rooien, kan dat ook half twee
worden of half zes. Dan kan ik beter los personeel inhuren
dan dat mijn klanten dat allemaal zelf moeten doen.”
Verder waakt Van Dun ervoor dat hij zijn machines niet te
vol plant. Na de oogst van de pootaardappelen vult hij het
seizoen op met enkele tientallen hectares consumptieaardappelen, om de machines zo goed mogelijk te benutten,
maar niet te veel. Van Dun is daar streng op, zeker op de
moeilijker gronden in late rassen. Vorig jaar was daar weer
een goed voorbeeld van.
Het veelgehoorde argument van telers die vanwege de
planning zelf willen rooien, wuift zowel Van Dun als Groot
Roessink weg: “Je gaat hoe dan ook een keer forceren. In
een jaar waarin het weer tegenzit, moet je allemaal wel eens
een keer een dag vroeger beginnen of een dag langer doorgaan dan je eigenlijk zou willen. Of je moet al heel ruim in de
capaciteit zitten.”
Voor extra capaciteit kan juist de loonwerker een goede optie zijn. Komt bijvoorbeeld de oogst van de uien tussendoor,
dan heeft die voorrang op de aardappelen. “Op zo’n moment
is het misschien wel aantrekkelijk om met twee combinaties
tegelijk aan de slag te gaan.”
Is loonwerk de beste optie? Niet per se, vinden ze beiden.
Voor Groot Roessink was het de afgelopen jaren de perfecte
oplossing. Mocht zijn zoon straks in het bedrijf komen, dan
kan er echter weer een heel andere situatie ontstaan. Dan
moet de beschikbare arbeid goed worden benut. “Tegen die
tijd maken we onze afweging opnieuw.”
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