‘Ontwikkeling
nettenteelt gaat door’
Loonbedrijf Sturm-Jacobs kent een lange geschiedenis van ruim zeventig jaar.
Pim Sturm is de vierde eigenaar en heeft in zijn tijd aan diverse technische
ontwikkelingen in de bollenteelt meegewerkt. De overstap naar de nettenteelt
is in zijn ogen de belangrijkste geweest. En het is nog niet klaar. “De volgende
stap is misschien toch telen op bedden van 2,25 meter.”
Tekst: André Leegwater | Fotografie: René Faas

Van oorsprong is Sturm-Jacobs een loonbedrijf uit de akkerbouw. Hoe bent u in
de bollenteelt terechtgekomen?

Zelfde bedrijf,
verschillende
namen
Het loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf is ruim zeventig jaar geleden
begonnen en heeft diverse namen gekend.
Het is in 1946 gestart door akkerbouwer
Romke van der Wal. Diens zoon Yde zet
het bedrijf voort met partner Kees Kallewaard. Het gaat dan Loonbedrijf Van der
Wal en Kallevaart heten. In 1985 neemt
Aad Verbruggen de onderneming over en
wordt de naam Loonbedrijf Verbruggen. In
2007 treedt Pim Sturm toe tot de maatschap. In 2010 nemen hij en zijn vrouw het
bedrijf over en krijgt het de huidige naam.
Loonbedrijf Sturm-Jacobs doet in de bollenteelt vrijwel uitsluitend plant- en rooiwerk. Daarvoor heeft het twee plantmachines en zes rooimachines.
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“Ons loonbedrijf is ruim zeventig jaar
geleden begonnen in de akkerbouw (zie
kader). Allengs is daar de bollenteelt
bijgekomen toen de nettenteelt in de Wieringermeer een vlucht nam. Zelf begon ik
daarmee in 1994. Dat waren buisnetten.
Voor het planten kocht ik een Toma-planter. Toen was ik al loonwerker, en teelde
zelf ook tulpen. Maar die combinatie hield
niet lang stand. Ik was de godganse week
voor iedereen in touw en op zondag voor
mezelf. De nettenteelt was een opkomende markt. Ik had denk ik de vijfde machine van Nederland.”

Buisnetten zijn niet zo lang in gebruik
geweest...
“In de 25 jaar dat ik loonwerker ben, is er
veel gebeurd in de ontwikkeling van de
plant- en rooimachines. De teelt verbreedde zich naar 1,80 m. Met buisnetten liep
dat eigenlijk uit op een fiasco. De netten
scheurden aan alle kanten. Het was te
zwaar. De netten waren niet bestand tegen
de hoeveelheid bollen. Toen hebben we in
1999 de plantmachine omgebouwd naar
dubbele netten.”

Hoe is die overstap naar 1,80 m gegaan?
“Ik ben in 1998 de aanstichter geweest
van de verbreding van de bedden van 1,50
naar 1,80 m. Rooijakkers uit Breezand
teelde al op 1,90 m. Hij deed dat om areaal
uit te sparen. Met bredere bedden zijn er
minder verliezen aan sporen. Stel dat je zo
10% uitspaart, dan heb je ook 10% minder
kosten. Als je zo op iedere 10 bunder 1
bunder minder nodig hebt, bespaarde
je in die tijd zomaar 25.000 gulden. Dus
ik zag daar wel markt in. Er was minder
land nodig en mijn klanten hoefden dus
minder te huren, hadden minder planten rooikosten, hoefden minder middelen
te gebruiken en minder te beregenen.
Ik kwam uit op 1,80 m. De wielen van
standaardtrekkers stonden op 1,50. Als je
die omgekeerd monteerde, stonden ze op
1,80. Bovendien verwachten wij toen dat
1,90 of 2 m gewoonweg te breed zou zijn
om te kunnen planten.”

En hoe ging het rooien op 1,80 m?
“Bij het rooien kwam er een probleem aan
het licht: de Koops-Vlaming-rooier kreeg
de netten van 1,80 niet over de kop. We
hadden twee man achterop zitten die alleen maar met hun benen aan het duwen
waren om te helpen dat net over de kop te
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krijgen. Ik kwam toen in contact met Marcel Pronk van Botman toentertijd. Die zei
dat de netten een ‘S’ moesten maken. Dat
kost veel minder kracht dan over de kop
trekken. Toen ben ik het jaar erna overgestapt op een van de eerste roze rooiers.”

Is de nettenteelt al uitontwikkeld?
“De overstap in 1998 van 1,50 naar 1,80
m is wel de grootste stap geweest. Maar
straks zal 2,25 de standaard worden. In
de uienteelt is dat al zo. Ik ben ervan
overtuigd dat dat voor tulpen ook de
mooiste maat is. Je krijgt een enorme
capaciteitsvergroting met rooien. Je gaat
ook weer veel besparen. Alleen op dit moment wachten wij eerst nog af omdat niet
alle gronden bij ons hiervoor geschikt
zijn.”

U hebt wel een neus voor innovaties…
“We waren inderdaad bij meer innovaties
in de bollenteelt betrokken. Zo waren we
in het natte jaar 2000 een van de eersten
met rupsen van Westrack tijdens het planten. En in 2001 hadden we al gps op de
trekker. In 2007 bouwde ik met mechanisatiebedrijf Koops de eerste ‘rechtuit-rooier’ om de valhoogtes te beperken. En in
2014 eveneens met Koops een nieuwe
plantmachine, die meer bollen aan de
buitenkant van het bed doseert, door de
aanvoerbanden te verbreden.”

Hoe ziet u de ontwikkeling van precisielandbouw in de bollenteelt?
“Wij zijn bezig met data verzamelen. We
hebben dit jaar de aantallen geplante
bollen opgeslagen in gps. En in 2020 gaan
we ook met één rooimachine de opbrengst
meten. Met de plant- en oogstdata kunnen
we per bed kijken wat er gebeurd is. Waarom is de opbrengst in het ene bed anders
dan in het andere bed ernaast? In de
akkerbouw gebeurt op die manier al veel
met data en daar gaan we nu in de bollenteelt ook mee beginnen. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)
heeft zich ook al bij ons gemeld. Ik ben
ervan overtuigd dat de tulpenteelt voor
honderd procent richting precisielandbouw gaat. Recht rijden doen we allemaal
al met gps, maar die volgende stappen
gaan we nu toch echt ook maken.”
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