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Innovatieve
tulpenbroeierĳ
Hard werken is het motto van de broers
René en Sjef van Oers uit Wieringerwerf
(NH). De complete nieuwbouw van de
locatie aan de Zuiderdijkweg is dan
ook niet uit de lucht komen vallen. Na
twee jaar van voorbereiden staat er een
innovatief bedrijf voor de toekomst. De
Noord-Hollanders hebben er bewust voor
gekozen het bedrijf gelijk als PlanetProof
te certificeren.
Tekst: Annemarie Gerbrandy | Fotografie: René Faas

D

e eerste bollen zĳn inmiddels opgeplant. Het inhalen start vanaf 1 december in de 1 hectare grote
Groen Label Kas. Maar tussen de teeltwerkzaamheden in de kwekerĳ door wordt nog hard gewerkt
om de laatste puntjes op de i te zetten in de 2.000 m2 grote
loods en de 1.800 m2 grote bosruimte. René en Sjef van Oers
lĳken relaxed onder alle bouw- en installatieactiviteiten op
het bedrĳf. “We hebben gekozen voor een strakke planning.
We wilden in het nieuwe broeiseizoen direct aan de slag
kunnen.”
Het oude bedrĳf werd half maart geheel gesloopt, de laatste
tulpen gingen naar de broeierĳ op de andere locatie aan de
Molenweg in Slootdorp. Voor de nieuwbouw en de daarbĳ
behorende ontwikkelingsslag zĳn alle opties tegen het licht
gehouden, vertelt René van Oers. “Daarbĳ is ook overwogen om de bestaande gebouwen te hergebruiken. Dat bleek
niet interessant: niet in operationele zin, maar ook niet op
het vlak van logistiek en rentabiliteit.” Volledige sloop en
complete nieuwbouw bleek de beste en meest logische optie.
René: “Durf ook iets te slopen, werd de moraal.” De beschikbare fiscale subsidieregelingen en duurzame financieringsvormen gaven de laatste zet, zegt hĳ.

SPECIALISEREN
De tulpentelers begonnen in de jaren negentig op eigen
kracht met het broeien van de eerste tulpen, in een provisorisch ingerichte schuur op het ouderlĳk bedrĳf. “Tulpen
broeien was in opkomst en we konden een partĳ bollen
overnemen van een stoppende teler”, aldus René. Later werd
het akkerbouwbedrĳf van vader overgenomen. “We zaten in
de akkerbouw, groenteteelt en tulpenteelt, maar dat werd
te veel van het goede. Op een gegeven moment stonden we
voor de keuze om of te stoppen met de tulpenteelt of door te
gaan en te investeren.”
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De broers René (l) en Sjef van Oers hebben
een geheel nieuwe loods, bosruimte en kas
gebouwd op het ouderlijk bedrijf.

Open dag Van Oers
René en Sjef van Oers hebben een tulpenkwekerij en broeierij op
twee locaties in de Wieringermeer. De bestaande locatie aan de
Zuiderdijkweg in Wieringerwerf heeft het afgelopen jaar plaatsgemaakt voor een nieuwe kwekerij met Groen Label Kas, die PlanetProof is gecertificeerd. Er worden hier twintig miljoen tulpen
gebroeid. Op de locatie aan de Molenweg in Slootdorp worden zes
à zeven miljoen tulpen getrokken. Ook hier staat een Groen Label
Kas. Op de bedrijven wordt in totaal 50 hectare tulpen geteeld.
De broers Van Oers houden op zaterdag 15 december van 11.00
tot 16.00 uur een open dag op het nieuwe bedrijf aan de Zuiderdijkweg 11 in Wieringerwerf.
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Er werd voor specialisatie gekozen en in 2006/2007 werd
besloten een tweede locatie aan de Molenweg aan te kopen.
Een zo goed als nieuw bedrijf, waar een nieuwe kas met
bijbehorende broeierij bij werd gebouwd. “In het begin denk
je: wat een enorme ruimte, wat moet ik hiermee”, vertelt
Sjef. “Maar de bedrijfsontwikkelingen gingen zo snel, dat
ook deze locatie te klein werd.” De uitdaging om het bedrijf
bij de tijd te houden, vroeg op een gegeven moment om een
nieuwe ontwikkelingsslag. Ditmaal in vernieuwing, verbetering en vergroting op het ouderlijk bedrijf.
Na twee jaar plannen maken werd in november 2017 het
vergunningstraject met sloopvergunning gestart. De broers
namen voor de bouwbegeleiding het bedrijf Agrofocus uit
Spanbroek in de arm, naar volle tevredenheid. “Zonder
Agrofocus hadden we het niet gered”, zegt René. De winter
van 2017/2018 werd benut om offertes aan te vragen. “We
hadden uiteindelijk minder inschrijvers dan verwacht. Je
merkt dat bouw- en installatiebedrijven uit veel opdrachten
kunnen kiezen.” Toch lukte het de broers Van Oers om de
strakke planning overeind te houden: op 23 april ging de
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‘We hebben gekozen
voor een hoge mate
van robotisering’
Automatisering staat centraal in het nieuwe bedrijf, dat beschikt over zes
koel-/warmtecellen. Een gasgestookte ketelinstallatie verwarmt de kas.

hulp vanuit de toeleveranciers, maar we moeten het uiteindelijk zelf in de vingers krijgen.”
In de broeierij staan twee Furora-bosmachines in de geluidswerende bosruimte en een handlijn en een opplantlijn
gekoppeld aan een buffer en fustreinigingsstraat met een
gerobotiseerd vul/leegsysteem, laten de broers zien. Het watersysteem is volledig gesloten. Sjef: “Je moet het water wel
filteren en reinigen met ozon, gebruikt water kan vol met
bacteriën zitten. Het risico op ziekten moeten we volledig
uitsluiten.”
Er zijn zes koel/warmtecellen met vloer op afschot, geschikt
voor zowel kisten als opgeplante bollen. De centrale koeling is
opgebouwd als indirecte koeling met propaan als koudemiddel.
Kasverwarming vindt plaats met vaste buizen en nivolatoren en de gasgestookte ketelinstallatie van 1.750 kWth met
LowNOx-brander is speciaal geschikt voor Groen Label Kassen.
De nieuwe trafo (630 kVA) wordt voorzien van stroom van de
eigen windturbine. De afvoer van bloemen vindt plaats via een
laadkuil met uitgebouwde leveller.
De broers verwachten de eerste tulpen vlak na oud en nieuw te
oogsten. René: “We beginnen met 5 graden broei. Door rustiger
te broeien, krijg je een betere kwaliteit. Het juiste plukstadium
is dan na 35 à 40 dagen bereikt. Daarna gaan we naar 9 graden
broei. In het begin duurt het dan 25 dagen voordat je tulpen
hebt, tot twaalf dagen in april. We broeien tot de derde week
van april, tot Pasen. De ervaring leert dat we tot half maart een
goede bloemenprijs hebben, vooral rond Internationale Vrouwendag liggen de prijzen traditioneel hoog.”

PLANETPROOF GECERTIFICEERD
eerste paal in de grond. De eerste bollen moeten op 1 december in de kas staan. Daarna worden tot begin april elke dag
200.000 bollen bijgezet.

ROBOTISERING
De omvang van de broeierij is met een factor vier vergoot.
In het oude bedrijf werden drie tot vier miljoen tulpen gebroeid, in de nieuwe Groen Label Kas wordt uitgebreid naar
ruim 20 miljoen tulpen. René: “We wilden eerst naar tien
miljoen tulpen groeien, maar uit berekeningen kwam naar
voren dat we gelijk moesten doorgaan naar twintig miljoen
bloemen.” Automatisering is het toverwoord in het nieuwe
bedrijf. “We hebben gekozen voor een hoge mate van robotisering, om menskracht uit te sparen. Arbeid is de grootste
kostenpost op het bedrijf. Desondanks ontkomen we er niet
aan om te groeien in personeel. Automatiseren betekent wel
dat mijn werkzaamheden als tulpenteler veranderen. Ik zal
nu minder aan de band staan en meer moeten controleren
en registreren. Ik word meer een manager. Dat is inherent
aan de nieuwe bedrijfsvoering. We krijgen eerst de nodige

De bloembollentelers hebben er bewust voor gekozen om het
bedrijf PlanetProof gecertificeerd te krijgen voor de kwekerij,
de teelt van bollen en de broeierij. Het bedrijf is al ruim tien
jaar Groen Label gecertificeerd. Duurzaamheid staat voorop
in de bedrijfsvoering, zegt Sjef. “Veel telers denken: een Groen
Label Kas is niets voor mij. Feit is dat iedereen tulpen kan
broeien, maar je moet je bedrijf zodanig in de markt zetten
dat je een gewilde partij bent. Wanneer je doorgroeit van
servet naar tafellaken moet je interessant blijven voor afnemers in een volle markt. We hebben alle tulpen op contract
verkocht. We weten volgend jaar wat wijsheid is.”
Hoewel de broers midden vijftig zijn, hebben ze het nieuwe bedrijf vooral voor zichzelf gebouwd. René: “We zitten
nog midden in het arbeidsproces.” Nieuwe ontwikkelingen
sluit hij in de nabije toekomst niet uit. “Er liggen voldoende
uitdagingen om het bedrijf bijvoorbeeld gasloos te maken.
Verder willen we de broeierij en kwekerij optimaliseren en
het bedrijf klaarstomen voor eventuele bedrijfsoverdracht.
Dat duurt nog even, maar als er vanuit de nieuwe generatie
belangstelling is, moeten we een bedrijf met toekomstper22 november 2018
spectief kunnen bieden.”
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