Innovatie in het bollenvak

Revolutie of
evolutie?
Op donderdag 13 februari vindt de derde
editie plaats van het Greenity-debat. Over
innovatie, dit keer. Vijf vakgenoten gaan de
discussie aan over dit onderwerp, met elkaar
en met de aanwezigen in de zaal. Op deze
pagina’s stellen zij zichzelf voor. Wie zijn zij en
wat is hun kijk op het thema ‘innovatie’?
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RENÉ GOMERSBACH
Sectorspecialist tuinbouw, Rabobank Nederland

‘Duurzaamheid centraal
bij innovatie’
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Sinds 2000 is René Gomersbach voor de Rabobank betrokken bij de
glastuinbouw in Nederland. Vanaf oktober 2019 als sectorspecialist
tuinbouw voor bloembollen, champignons en glasgroenteteelt. “Als
Rabobank vinden wij innovatie buitengewoon belangrijk voor de
tuinbouw. Dat is dé manier om ook op de langere termijn bestaansrecht te kunnen claimen. Wij gaan daarover het gesprek aan met
ondernemers: hoe kijk je naar de sector, wat zijn je verwachtingen
voor de toekomst, welke plannen heb je en hoe ga je die realiseren?”
Voor de Rabobank staat duurzaamheid centraal bij innovatie. “Het
duurzaamheidsaspect laten we stevig meewegen in ons financieringsbeleid.” De bank
steekt op dit terrein ook zelf zijn nek uit.
“Wij zijn betrokken bij zo’n zeventien
aardwarmteprojecten in Nederland,
durven daarin risico’s te nemen. Ook
op andere manieren stimuleren wij
innovatie en verduurzaming, bijvoorbeeld via financieringsproducten met
rentekortingen, met de Achtergestelde
Innovatie Lening en de recent geïntroduceerde borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet voor starters.”
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PIET APELDOORN

ERIK HOGERVORST

Oud-bollenkweker en
voorzitter Hortus Bulborum

Mede-eigenaar Wout Hogervorst

‘Het vak mag innovaties
meer uitdragen’
Piet Apeldoorn was mede-eigenaar van bloembollenkwekerij Th. Apeldoorn in Egmond-Binnen, dat
hij runde met zijn broer Jan en nu in handen is van
zijn zoon en twee neven. Hij was bestuurder van Keukenhof en is nu voorzitter van de Hortus Bulborum. In
alles wat hij onderneemt, is innovatie een belangrijk uitgangspunt.
Lang was hij betrokken bij de ontwikkeling van de ziekzoekkar, een
project dat onlangs weer is opgepakt door onder andere de WUR.
Over innovatie zegt hij: “Innoveren is noodzakelijk om arbeidskosten
te besparen, het gebrek aan arbeidskrachten op te vangen, efficiënter te kunnen werken en duurzamer te kunnen produceren.” Het bollenvak zou innovaties meer moeten uitdragen en met elkaar delen,
vindt Apeldoorn. “Dat stimuleert anderen en je creëert er draagvlak
mee. Bovendien heb je samen meer denkkracht en zo kun je dus meer
bereiken.” Hij is er een voorstander van om over de grenzen van het
bollenvak heen te kijken naar sectoren die verder zijn. “Zorg altijd
dat je een breed perspectief houdt.”

‘Kan de klant het wel bijhouden?’
Mechanisatiebedrijf Wout Hogervorst startte meer dan veertig jaar
geleden als specialist in de bloembollenmechanisatie, en heeft zich
ontwikkeld tot allround mechanisatiebedrijf met als speerpunten
tracktors, heftrucks en machines op het gebied van gewasverzorging.
“De laatste jaren is de focus steeds meer komen te liggen op automatisering en precisie. Robotisering is de volgende stap. “We praten
al over smart farming 4.0, maar de vraag is of de klant het nog wel
kan bijhouden. Natuurlijk moeten we blijven innoveren, maar tegelijkertijd moeten we de aansluiting met de ondernemers waarvoor
we het doen niet verliezen. Dat is een interessant spanningsveld.”
Belangrijke vraag daarbij is of ondernemers vernieuwingen
kunnen integreren in hun bestaande bedrijf
of daarvoor hun onderneming compleet
moeten omgooien. “Gaat het om een
evolutie of een revolutie?” Interessante vragen waarover Hogervorst graag
wil verder discussiëren op 13 februari.
“Ik ben erg benieuwd naar de meningen en visies van anderen. We kunnen
altijd van elkaar leren.”

ANNIKA VERSLOOT

SJAAK HUETINK

Beleidsmedewerker KAVB

Mede-eigenaar Huetink Lelies

‘Meebewegen met
het veranderende
speelveld’
Als het gaat om innovatie, ligt er ook verantwoordelijkheid voor de
KAVB, vindt beleidsmedewerker Annika Versloot. “Onze speerpunten
zijn imago, kwaliteit, duurzaamheid en ondernemerschap. Innovatie speelt bij alle vier een rol.” Versloot heeft de afgelopen periode
contact gezocht met marktpartijen waarmee de sector zou kunnen
samenwerken om innovaties te realiseren. Dat heeft onder meer
geleid tot twee pilots op gebied van slimme sensoren en tracking &
tracing. “Via een dashboard kunnen deelnemers elkaars metingen
volgen en hun ervaringen met elkaar delen. Dit jaar werken we de
resultaten uit.” Innoveren gaat met vallen en opstaan. “Fouten maken
hoort bij vernieuwen, daar moeten we niet bang voor zijn.” Over het
belang van innovatie zegt Versloot: “Het speelveld verandert, met
name op het terrein van middelengebruik, klimaat en personeel. Als
je de continuïteit van de onderneming wilt borgen en wilt blijven
ontwikkelen, kun je niet om innovatie heen. Als belangenorganisatie
gaan wij daarover graag in gesprek met ondernemers, ook over de
zorgen die er zijn voor de toekomst. Door te delen, komen we samen
verder.” Het debat is ‘een mooie kans’ vindt Versloot. “Goed om de
visies van anderen te horen en te vertellen waarmee wij bezig zijn,
zoals het project Bollenrevolutie 4.0 waarbij de KAVB betrokken is.”

‘Bollensector is te klein om
snel te kunnen innoveren’
Samen met zijn broer Henri runt Sjaak Huetink een gemengd agrarisch
bedrijf in Lemelerveld met bloembollen, aardbeienplanten en eerstejaars plantuien. Lelies vormen de hoofdmoot. In de loop der jaren is
de onderneming flink gegroeid. “Wil je dan grip houden, moet je wel
innovatief zijn. Het inhuren van tijdelijke medewerkers wordt lastiger
en duurder, dus moeten we innoveren om arbeid te besparen. Verder
willen we minder middelen en meststoffen gebruiken. Daarvoor heb je
data nodig, die je moet verzamelen én kunnen interpreteren. Zonder
te innoveren lukt dat niet.” Huetink is dan ook onder meer betrokken bij een project rond vision technologie samen met
andere partners uit de leliesector en bij Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). De sector is zelf ‘nog niet innovatief genoeg’, vindt
Huetink. “Dat kan bijna niet anders. Het is
veel interessanter om innovaties te introduceren voor grootschalige teelten als katoen
of soja waarvan miljoenen hectares worden
17 januari
2020
verbouwd. Dat verdienmodel
is veel
interessanter. Er moet budget worden gecreëerd om de
benodigde slagen in precisietoepassingen sneller te
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kunnen maken. Dat is voor individuele ondernemers
niet op te brengen.”
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