Revolutie richting stilte
Slechts af en toe is het druk op het land. Een paar weken planten, een paar
weken rooien, soms spuiten of kunstmest strooien, en verder is het stil tussen de
bollen. Zeventig jaar geleden begon deze revolutie richting de stilte. De tijdgeest
werd goed aangevoeld op de eerste Mechanisatietentoonstelling.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: archief KAVB, René Faas
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e platte schuit, de lorrie en het mandenkarretje.
Zoek ze niet op een bloembollenbedrijf, want ze
zijn er niet meer. Toch spelen ze wel een belangrijke rol in de geschiedenis van de mechanisatie. In
alle drie de gevallen gaat het om transport en beweging, die
door techniek gemakkelijker werd. De drie objecten hielpen
om het handwerk lichter te maken en om sneller meer
bollen van A naar B te vervoeren. Ze vormen daarmee een
schakel in de schaalvergroting, die er in feite al vanaf tweede
helft 19e eeuw is geweest.

Groter, beter,
stiller, veiliger,
sneller...

VIJF FACTOREN
Wie terugkijkt op de ontwikkeling van de mechanisatie,
ziet dat er verschillende factoren bepalend zijn voor het
moment waarop handwerk werd gemechaniseerd. De oudste factor is tijd. Het planten mocht maanden duren, het
rooien kwam ook niet op een dag, maar het klaarmaken
van de bollen voor de export was en is een sterk tijdgebonden klus. Om over de juiste bollen voor de klant te kunnen
beschikken, was een correcte sortering noodzaak. Zodra
de omzet van een bedrijf groeide, kon het meer gaan telen.
Als er meer werd geplant en gerooid, moest er ook meer
worden gesorteerd. Dat liep begin 20e eeuw al spaak. In de
korte tijd die nodig was om al die duizenden bollen correct
te sorteren, waren er al gauw handen te kort. En zo werd in
1904 de sorteermachine de eerste stap in de mechanisatie,
veel eerder dan alle andere machines in de sector.
Een tweede factor is de omgeving. De Bloembollenstreek
is de oudste teeltregio van enige omvang. Daar werd het
langst de komst van machines en tractoren tegengehouden.
Dat kon ook gemakkelijk, omdat er een groot standsverschil was tussen directeuren en medewerkers. De beslissers
hoefden zelf niet dagenlang in weer en wind op het land te
liggen om te planten. In nieuwe teeltgebieden als de Anna
Paulownapolder of de Wieringermeer was dat standsverschil minder aanwezig of zelfs afwezig. Bovendien was er
de akkerbouw waarnaar werd gekeken. En dus werd in
Anna Paulowna al geploegd terwijl in de Bollenstreek nog
elk najaar al het land met de hand werd gespit.
Uiteraard zijn de kosten voor arbeid een factor van belang.
Heel lang was het arbeidsloon een relatief geringe kostenpost. Dan kon het gebeuren dat een bedrijf dat 30 ha
bloembollen teelde tachtig man personeel in dienst had. De
noodzaak om te innoveren was er niet zo lang de loonkosten betaalbaar bleven.
De economie speelt ook een rol in de snelheid van de
mechanisatie. Al in de tweede helft van de jaren twintig
werd de basis gelegd voor diverse machines. Zo reed in de
Verenigde Staten de eerste plant- en rooimachine, omdat
arbeid te duur werd en er wel goed geld werd verdiend. In
feite hebben de crisis van de jaren dertig, gevolgd door de
Tweede Wereldoorlog en de magere jaren erna, de mechanisatie in de bloembollen twintig jaar vertraagd.
Als laatste factor geldt het aantal beschikbare mensen. Dat
neemt na de Tweede Wereldoorlog af, omdat de gezinnen
kleiner worden en omdat steeds meer jongeren de mogelijkheid krijgen en nemen om door te leren. Na de achtste
klas naar het land wordt eerder uitzondering dan regel.
De voortgaande krimp in voldoende handen leidde eind
jaren tachtig tot de introductie van de teelt in netten. Een
uitvinding waarvoor in de jaren zestig al de technische
basis werd gelegd. Omdat er toen nog voldoende seizoenarbeiders waren die in de zomer de bollen op de klei met de
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hand wilden rooien, verdween die innovatie in de la. Pas 25
jaar later kwam hij wel van pas en nu staat ruim de helft
van alle tulpen in netten.

MARSHALL
In naoorlogs Nederland veranderde het agrarisch landschap snel. Daar droegen twee ontwikkelingen stevig aan
bij. De ene was de Marshallhulp uit de Verenigde Staten
van Noord-Amerika, bedoeld om Nederland weer te helpen
opbouwen. Die hulp kwam niet alleen in geld, maar ook in
goederen. En zo verschenen er voor Nederlandse begrippen
immense tractoren op het land. Wie eenmaal had gezien wat
je daar allemaal mee kon, was snel overtuigd van de nieuwe
mogelijkheden.
Daarnaast kwamen begin jaren vijftig nieuwe middelen op
de markt tegen onkruid. Onderzoekers en ondernemers konden hun ogen bijna niet geloven. In een of twee spuitbeurten
was het land schoon. Het wiedwerk met schoffel en hand
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Telen op bedden van 2,25 m of rooien van twee bedden tegelijk, de techniek maakt het allemaal mogelijk.

was daarmee verleden tijd. Ook dat droeg bij aan de toenemende stilte op de velden.
De eerste Mechanisatietentoonstelling vindt van 24 tot en 28
januari 1950 plaats als onderdeel van de jaarlijkse Bloemlusttentoonstellingen. Zo’n dertig standhouders, waaronder Fred
Cremer met zijn telmachine, lieten de stand van de techniek
zien. Niet de moeite waard voor de redacteur van het Weekblad
voor Bloembollencultuur. Die berichtte alleen over alle bollen
die op de Bloemlustshow stonden.
Toch zette de tentoonstelling een trend. De jaren erna kwamen
er plant- en rooimachines, tractoren, steekkarretjes, plafondventilatoren, kopmachines en spuitapparatuur bij. Machines werden
groter, beter, stiller, veiliger, sneller, goedkoper of juist duurder.
Vrijwel alle handwerkzaamheden werden gemechaniseerd. Zelfs
voor het hollen van hyacinten zijn machines beschikbaar. Alleen
het stek plukken in de dahlia’s gebeurt nog handmatig.
En natuurlijk het ziekzoeken. Maar ook daar zijn technici van
binnen en buiten de bollensector opnieuw aan het nadenken

over een technisch alternatief. Nadat in 2011 er een einde
kwam aan het toenmalige project ziekzoekrobot, zijn de visionstechnieken sterk verbeterd en versneld. Afgelopen najaar
zijn de eerste proefpartijen geplant. Komend voorjaar zijn het
geen mensenogen meer die elke plant in een fractie van een seconde beoordelen op goed of fout, maar doen camera’s dat. Als
dit lukt, verdwijnt ook de laatste man of vrouw van het land.

REVOLUTIE 4.0
De ziekzoekrobot is maar een onderdeel van het project
Bollenrevolutie 4.0. De huidige tijd biedt nog meer mogelijkheden om met andere technieken een goede kwaliteit
bloembollen te telen. Ook de Nationale Proeftuin Precisie
Landbouw (NPPL) maakt stappen mogelijk richting de toekomst. Misschien dat in 2030 de teler vanuit zijn kantoor
alles regelt. Maar misschien ook niet. Want wie geniet er nu
niet van kwinkelerende leeuweriken en geurende hyacin20 december 2019
ten? Die zijn niet door machines te vervangen.
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