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‘Niet op
elke slak
zout leggen’
Beter een goede buur dan een verre vriend.
Een Oudhollands spreekwoord dat door
Hubert Weijers en Ed de Koning in de praktijk
wordt gebracht. De twee Noordwijkerhouters
bouwden gezamenlijk een bedrijfspand aan
de Ambachtsweg waardoor ze elkaar kunnen
helpen met ruimte, werknemers en machines.
“Dit scheelt zeker 20 tot 25 procent aan extra
bebouwing.”
Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas

W

ie komt aanrijden over de Ambachtsweg, ziet
nu nog niet dat in de grijsgekleurde nieuwbouw twee bedrijven zijn gevestigd. Aan de
rechterkant van het pand prijkt de naam
van Gebrs. De Koning, een bedrijf dat tulpen broeit en zes
hectares lelies teelt. De naam van Weijers Blooming Dahlia’s,
een teeltbedrijf van 38 hectare dahlia’s, ontbreekt nog. “We
zijn bezig met een nieuw logo, maar dat komt de komende
maanden goed”, aldus Weijers.
De belettering aan de buitenkant van de 3.500 m2 grote
bedrijfshal geeft gelijk de stand van zaken aan de binnenkant aan. Het bedrijf van Ed en zijn broer Peter de Koning,
eigenaar van de helft van de hal, draait op volle toeren.
Werknemers zijn druk bezig om de lelies te bossen in de
bedrijfshal voordat ze in dozen van FloraHolland worden
opgehaald. Lege fusten staan klaar om gevuld te worden met
de lelies die ’s morgens in de 8.000 m2 kas achter de hal zijn
gesneden. Een deel van de grond in de kas ligt alweer klaar
om nieuwe lelies te planten die over tweeënhalve maand
kunnen worden geoogst. De drie koelcellen in de bedrijfshal
staan nog leeg. Daar worden vanaf november de tulpenbollen ingezet om wortels te krijgen voordat ze worden
afgebroeid. Ook de kantine en het kantoor van De Koning
zijn klaar en in gebruik.

Dahliakweker Hubert Weijers (l) en tulpen- en
leliekweker Ed de Koning bouwden samen een
schuur in Noordwijkerhout.

Aan de linkerkant van de bedrijfshal, bereikbaar via een grote
schuifdeur in de scheidingswand, is het nog rustig. Dit deel van
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Dahlia’s. Hier moet het kantoor nog worden ingericht. In de
kantine met een grand café-achtige uitstraling worden nog
nieuwe tafels verwacht. “Alleen het koffieapparaat en de koelkast werken al”, aldus Weijers lachend. Ook de sorteermachine
voor de dahlia’s moet nog worden opgebouwd, terwijl in de
naastgelegen schuurkas van 1.500 meter langs de betonnen
vloer nog de tomaten- en slaplanten van Weijers schoonvader
groeien. “Dat moet nog worden afgewerkt. Nu alle dahlia’s zijn
geplant, krijgen we tijd om de komende maand te verhuizen,
want in oktober komt hier de dahliaoogst binnen.”

PIEKTIJDEN
Beide delen van de bedrijfshal zijn verbonden met een
schuifdeur. Mocht het volgende week erg druk worden met
de lelies dan zet De Koning zijn fusten bij buurman Weijers.
“We hebben allebei een sleutel van de schuifdeur. Die is in
principe dicht, maar we kunnen elkaars ruimte gebruiken tijdens de piektijden. We hadden anders zeker 20 tot 25 procent
meer moeten bouwen, alleen voor een periode van drie tot
vier weken. Nu kan Ed zijn fusten voor de lelies bij mij kwijt.
Als straks de dahlia’s worden gerooid, kan ik weer gebruikmaken van zijn deel van de bedrijfshal om kuubkisten neer te
zetten”, aldus Weijers.
Door de verschillende piektijden kunnen de twee bedrijven
ook hun werknemers delen. Als bij De Koning de zeven tot
acht werknemers niet meer nodig zijn, kunnen ze onder
hetzelfde dak bij dahliateler Weijers aan de slag. Dat is prettig
voor de werknemers die jaarrond aan de Ambachtsweg werk
hebben. Beide bedrijven hoeven niet steeds nieuw personeel
in te werken. “Zeker in een tijd dat het lastig is om mensen te
behouden, is dit belangrijk.”
De twee bedrijven werken ook samen als het gaat om machines. Ze delen de veegwagen en de oranje vorkheftruck van
Weijers staat nu in de hal van De Koning. Weijers heeft hem
nu niet nodig, want zijn dahlia’s zitten nog in de grond. Naast
de binnenruimte wordt ook het erf van ruim 2.000 m2 gezamenlijk gebruikt. “Nu kunnen de vrachtwagens bij Hubert
het terrein opdraaien en recht voor mijn laaddock uitkomen.
Dat zou met twee aparte terreinen van 1.000 m2 niet goed lukken, want dat is toch krap”, aldus De Koning.

HOGEVEENSE POLDER
De samenwerking tussen de beide bedrijven bestaat al bijna
twintig jaar. Weijers en De Koning wonen naast elkaar in de
Hogeveense polder, waar ook hun bedrijven waren gevestigd.
In piektijden maakten ze gebruik van elkaars ruimte. Dat is
mogelijk omdat de drukke tijden van het dahliabedrijf precies
in de rustige periode van de tulpenbroei en lelieteelt vallen en
omgekeerd.
Beide Noordwijkerhouters hadden een vergunning om het
bedrijf uit te breiden. Precies op dat moment lanceerden
de toenmalige gemeente Noordwijkerhout en de Greenport
Ontwikkelings Maatschappij (GOM) hun plannen voor herverkaveling van de Hogeveense polder. Het idee is om de huidige
lappendeken van agrarische kavels in allerlei formaten en
vormen opnieuw in te delen tot economisch beter rendabelere percelen. De nieuwbouwplannen van Weijers en De Koning
zouden deze ruilverkaveling onmogelijk maken.
Weijers: “Dat was in 2014. Er was toen geen geschikte plek
voor onze bedrijven, die steeds meer klem kwamen te zitten
in de bestaande panden. De hele logistiek wordt ingewikkeld als je te weinig ruimte hebt. Ed moest cellen voor de
lelies huren en ik had schuurruimte nodig. Dat permanente
gesleep word je zat maar het kost ook serieus geld.”
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‘In het ergste geval
kunnen we altijd nog
de schuifdeur
op slot doen’
Net toen beide bedrijven besloten om de bouwplannen door
te zetten, kwam de bollengrond aan de Ambachtsweg te
koop. In samenspraak met de gemeente Noordwijkerhout,
die de bestemming moest wijzigen, besloten ze de locatie
een kans te geven. De Koning: “We zijn nu vijf jaar verder en
nu staat het er. Eindelijk alles onder één dak waardoor we
niet meer met de lelies hoeven te slepen. Dat bespaart zoveel
tijd en dus kosten. Hoeveel? Dat kun je echt niet berekenen.”

GEZAMENLIJKE NIEUWBOUW
Ook in de Hogeveense polder hadden beide mannen al gekeken naar een gezamenlijke bedrijfsruimte. Een sloot dreef
letterlijk een wig tussen beide bedrijven. Aan de Ambachtsweg lag een groot perceel, waardoor de bedrijven wel gezamenlijk konden optrekken. Zo werd een bouwer gezocht die
een hal van 3.500 m2 neerzette in plaats van twee hallen van
1.700 m2. Weijers heeft daarnaast een schuurkas van 1.500
m2 en De Koning een kas van 8.000 m2. Het bedrijf heeft
vloerverwarming, de zijwanden zijn van ‘sandwichpanelen’
om warmte vast te houden, overal is led-verlichting en op
termijn kunnen er zonnepanelen worden geplaatst. Beide bedrijven hopen zo de energiekosten met ongeveer 20 procent
terug te brengen. De Koning: “Bij de bouw is het prettig om
samen op te trekken. Met z’n tweeën weet je meer dan alleen en er komt heel wat op je af. Zo was Hubert meer bij de
bouw betrokken en ik heb alles met de nutsvoorzieningen
geregeld.”
Of de samenwerking zich de komende jaren nog verder intensiveert, weten beide Noordwijkerhouters niet. De Koning:
“We hebben ieder een eigen tak van sport met verschillende
producten. Het machinepark is niet over en weer te gebruiken, want de sorteermachine voor de dahlia’s is heel anders
dan de boslijn voor lelies.” Om die reden is ook geen moment gedacht aan een fusie tussen beide bedrijven. Weijers:
“Daar zijn we niet mee bezig. We zijn twee aparte bedrijven
die elkaar ondersteunen waar mogelijk is.”

KRIEGELIG
Als iemand aan de twee mannen vraagt of samenwerking
een goed idee is, zullen ze zeker ja knikken. Weijers: “Dit
is redelijk uniek maar het moet wel in je systeem zitten. Je
moet niet op elke slak zout leggen en overal kriegelig over
worden. Als mijn vorkheftruck straks een lekke band krijgt,
maakt Ed die wel maar als hij oud is en kapotgaat, is dat
mijn probleem. Zo simpel is het. En in het allerergste geval
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