John van der Vossen

’Van bewerkelĳk
naar werkbaar’
Op het bol-op-potbedrijf van Van der Vossen,
locatie De Zilk, draait sinds drie jaar een uniek
orderverwerkings- en transportsysteem.
Het broeierijbedrijf kocht het van een failliet
postorderbedrijf op, ploos het gedeeltelijk
uit elkaar, korte het wat in en bracht er wat
bochten in en maakte het daarmee naar wens
op maat. “Veel makkelijker dan dit gaan we
het niet krijgen”, aldus een contente
Jeroen Van der Vossen.
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et een headset op zĳn hoofd, komt er steeds een
koper tussendoor. En dan is de dinsdagmiddag
volgens Jeroen van der Vossen nog een rustige
dag. Hĳ ziet dat eindklanten veel in het weekend
bestellen; dan moet er maandag en dinsdag volop worden geleverd en eind van de week is er weer een piek. Zo is er toch een
bepaald bestelritme gekomen door de invoering van het online
bestellen, merkt hĳ. Jeroen regelt alle verkoop en doet dat vanuit de locatie in De Zilk. Dit bedrĳf kocht Van der Vossen zo’n
acht jaar geleden, en dan is er nog de locatie in Lisserbroek met
daarop 1,5 hectare glas. In Lisserbroek worden vooral tulpenop-pot gekweekt maar ook pot-Freesia en Eucomis.
In De Zilk worden de andere bol-op-potproducten gemaakt,
zoals hyacint, narcis en al het bĳgoed, zoals iris, Frittelaria,
krokus en Galanthus. Ook worden in De Zilk van eind juni
tot begin september op een containerveld van 1,5 hectare zomerbloembollen-op-pot gekweekt. Het gaat dan om
gladiolen, Crocosmia en Phlox. “Tussen de winterbroei en
de zomerbloembollen in kweken we in Lisserbroek ook vier
soorten Freesia’s op pot”, vertelt Jeroen, die zĳn headset
maar even afzet. Alle orders worden klaargemaakt in De
Zilk. Daar is ruimte genoeg én wordt gewerkt met een uniek
order- en verwerkingssysteem.
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Jeroen loopt naar zijn kantoor. Als verantwoordelijke voor de
verkoop moet hij de orders die via Floricom, per mail en per
telefoon binnenkomen, blijven ‘goedkeuren’. Daarna komen
ze terecht in een eigen uniek softwaresysteem. Zo’n drie jaar
geleden oriënteerde Jeroen samen met zijn vader en broer
Marc zich op nieuwe soft- en hardware. Dat was hard nodig
om de vele verschillende, kleinere en steeds vaker bestelde
orders behapbaar te houden. Rondkijken bij collega’s naar
softwarepakketten en bij leveranciers van verwerkingssystemen leverde niets op. “De software kon niet wat we zochten en aan de transport- en afleverlijnen hing een te hoog
prijskaartje.”
Bij toeval liep Marc - die op dat moment zelf een huis
bouwde en daartoe veel op online-veilingen keek - tegen
een faillissementsverkoop van een postorderbedrijf aan. Er
werd een volledig transportverwerkingssysteem aangeboden van zo’n 80 meter. Marc zag daar met zijn technische
kennis heil in. Een ritje naar Zeeuws-Vlaanderen voor een
kijkdag, bleek niet voor niets. Op de online-veiling kocht Van
der Vossen het systeem op. Vervolgens moest het gedemonteerd worden en werd het met een paar vrachtritten naar
de Bollenstreek gereden. Het systeem is in De Zilk op maat
gemaakt en aangepast. Van der Vossen werkt er nu voor het
derde seizoen mee en is ‘supertevreden’. “Het geeft veel rust
op de werkvloer, het is een stuk overzichtelijker, er worden
minder fouten gemaakt, maar het grootste voordeel is wel
dat orders maken veel minder tijd kost. Veel makkelijker
dan dit gaan we het echt niet krijgen. Het rapen van product
zal altijd mensenwerk blijven. Alleen mensen kunnen de
kwaliteit beoordelen. ”
Over de ontwikkeling van de soft- en hardware zijn vele uren
nagedacht. Hoe werkt het? De orders die binnenkomen, wor-

Gegroeid in tulpen-op-pot
Vader John begon in Lisserbroek in 1980 met zomerbloemen en een kleine
broeierij snijtulpen. Omdat hij een partij had waar weinig lengte op kwam,
experimenteerde hij halverwege jaren ‘80 als eerste met tulpen-op-pot. Van
lieverlee groeide dit uit en werd tulpenbollen broeien op pot de grootste tak
van het bedrijf. Van der Vossen is de grootste in tulpen-op-pot. Doordat het
bedrijf zo’n tien jaar geleden de productie van Leo Berbee in Lisse overnam
en dit bedrijf huurde, breidde het zijn assortiment enorm uit: met hyacinten, narcissen en bijgoed. Acht jaar geleden stopte het bedrijf met de locatie in Lisse en kocht het in De Zilk 5 hectare land. Dat land verhuren ze nu
grotendeels. Van der Vossen heeft vijftien mensen in dienst, in het seizoen
aangevuld met uitzendkrachten.
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den door een eigen ontwikkeld softwaresysteem gefilterd.
Dit haalt voortdurend alle nieuwe orderregels uit verschillende bestanden op. Vervolgens komen deze in een database
waarachter een website draait. Via de website voert Jeroen
in wat waar moet worden klaargemaakt in de verwerkingsruimte. Die laatste is opgedeeld in vier ‘stations’, per productgroep een station, bijvoorbeeld een station voor tulpen
en een voor bijgoed. Deze stations liggen langs de transportband, die als een halvemaan door de ruimte loopt. Bij het
station wordt het product in het juiste fust samengesteld
en wordt er een traysticker opgeplakt. Daarop staat onder
andere een barcode en die bepaalt op welke van de twaalf
banen het product uiteindelijk moet komen. Een pusher die
net voor deze banen staat, leest de barcode en zorgt ervoor
dat het fust de juiste afslag naar de band neemt. Vervolgens
pakt een medewerker daar het product eraf en zet het op
de karren voor een bepaalde klant. Jeroen wijst naar een
scherm dat boven de banen hangt. “Hierop staat welke band
in gebruik is voor welke klant.”

GOUDEN POTJE
Het ‘gouden potje’ van Van der Vossen is inmiddels een
begrip. Het bedrijf introduceerde deze kleur potjes zo’n zes
jaar geleden toen ze ging meewerken aan elke uitzending
van het tv-programma ‘Robs grote tuinverbouwing’. “Dat is
een gouden zet geweest. De pot is nu heel herkenbaar, zowel
voor eindklanten als voor consumenten.” De meeste grote
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bol-op-potproducten van Van der Vossen vinden hun weg via
FloraHolland naar grote retailers en klanten op de veiling
zelf. Grote klanten zijn onder andere Kaufland, Lidl en Netto. De Freesia’s-op-pot gaan deels naar Jumbo, maar sinds dit
jaar is Lidl een grote klant. Daar gaan er dit jaar aanzienlijk
wat heen. De zomerbloembollen-op-pot gaan vooral naar
tuincentra en bouwmarkten.
Met de teelt van Lachenalia in de Westkaap van Zuid-Afrika is het bedrijf sinds twee jaar gestopt. “Het was een te
onbekend product. Bovendien was het een lastige teelt; veel
handwerk vanwege de kwetsbare bol.” Toch was het een vrij
lastige keuze te stoppen met de teelt, geeft Jeroen aan. “Het
was immers ook zo’n tien jaar een werkverschaffingsproject
voor veel mensen in het dorp Nieuwoudtville. Dat gaf veel
voldoening.”

VERTROUWEN
De toekomst ziet Van der Vossen met vertrouwen tegemoet.
De ECO-lijn, het van papierpulp gemaakte potje en tray, gaat
goed. Het bedrijf won er de Green Innovation Award mee op
de Trade Fair Aalsmeer. Vooral retailers hebben interesse en
doen er actiematig wat mee. “Tuincentra zullen het minder
snel afnemen”, verwacht Jeroen. “Daar staat het potje naast
een plastic potje en dat maakt het prijsverschil zichtbaar”, zegt
Van der Vossen die langs de pallets met potjes loopt. Ze staan
opgeslagen in een nieuwe loods van 2.000 m2, die vorig jaar is
aangebouwd. “Werkruimte kun je nooit te veel hebben.”

‘Bij meer dan
acht neuzen
verstikken de
bloemen’
De loods wordt naast fustopslag ook gebruikt om grote
orders te maken. Met de bouw van de loods, sorteert het bedrijf ook voor op de nabije toekomst. “Onze uitdaging wordt
dat we van twee locaties naar één gaan.” Het is namelijk
zeer waarschijnlijk dat de locatie in Lisserbroek de komende
jaren plaats moet maken voor woningbouw. Het maximale
aan kasopstand in De Zilk is daarom ook al in 2017 gerealiseerd: 0,6 hectare kas. Deze zal voor een groot deel voor de
Freesia’s-op-pot gebruikt worden. Op den duur moeten er
ook koelruimte en wellicht ook een meerlagenteelt voor een
deel van het assortiment van Van der Vossen in de nieuwe
loods komen. Eén ding is zeker: Van der Vossen blijft in het
hogere segment opereren. “Onze toegevoegde waarde is de
hoge kwaliteit en het brede assortiment. Dozen schuiven zal
nooit onze sport worden.”
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