Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

OOIT

Prettiger
werken
Het begrip logistiek valt nu met grote regelmaat. Zonder
een uitgekiende logistiek worden winkels niet bevoorraad
en komen pakjes niet tijdig bij de koper. In 1995 deed het
begrip zijn intrede in de tulpenbroeierij. Een kantelpunt in
deze sector.
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e kunnen ons niet meer
voorstellen hoe het anders
zou moeten. Zonder logistiek geen tulpenbroeierij.
En toch is het nog niet zo heel lang geleden dat de logistiek geen gewoonte was
in deze tak van sport. Alle lezers die voor
1980 zijn geboren, hebben die periode
meegemaakt. In februari 1995 wijdde het
toenmalige vakblad Bloembollencultuur
een themanummer aan logistiek in de
broeierij. Dat deed de redactie niet alleen.
Er werd nauw samengewerkt met adviesinstantie DLV. Samen organiseerden
ze een bijeenkomst tijdens de Westfriese
Flora, waar dit onderwerp centraal stond.
Vijf tulpenbroeibedrijven die al zo ver
waren in de toepassing van logistiek in de
broeierij, werden voor het themanummer
geportretteerd.
DLV-teamleider Nic. Snoek maakte duidelijk wat de belangrijkste redenen waren
voor ondernemers om zich te gaan richten
op logistiek. Naast een beter rendement

waren dat vooral de arbeidsomstandigheden. Wie tulpen broeide, moest vooral veel
tillen. Bakken vullen met bollen, potgrond
en zand, inkuilen, uithalen, op het tablet
zetten in de kas en als alle bloemen waren
geoogst, de bakken leegstorten. Tillen,
tillen en nog eens tillen. Ook het zeven
dagen in de week moeten plukken werd
steeds meer als een bezwaar gezien. Een
tulpenbroeier wil ook graag op zondag
even een pas op de plaats maken.

BAK EN BAND
En zo namen deze broeiers het initiatief
om te investeren in een andere manier
van tulpenbroeien. Bij de een leverde dat
een systeem van mobiele tafels op, waarbij
er in feite al in meer lagen werd gebroeid.
Een transportsysteem zorgde ervoor dat
de bakken met te oogsten tulpen naar de
werknemers toe kwamen, waardoor zij
de bloemen efficiënt op de naastgelegen
lopende band konden leggen. De werkhoogte was regelbaar, waardoor de werk-

omstandigheden voor de plukkers sterk
verbeterden. Een collega investeerde in
grote metalen bakken van 1,40 x 1,60 meter. Daarop werden de bollen opgeplant.
De grootte van de bakken maakte transport per heftruck noodzakelijk. Deze grote
bakken konden gemakkelijk in meer lagen
worden bewaard in de koelcel. Tillen was
met deze innovatie verleden tijd.
Een andere broeier wilde ook van het
tillen af, maar koos nog wel voor het
standaard broeifust. Een bakkenklem
zette de bakken met opgeplante tulpen op
transporteerbare tabletten. Deze werden
vervolgens de kas ingereden, waar de tulpen in bloei werden getrokken. Om in het
weekend meer rust te hebben, koos dit
bedrijf voor een plukhal, waar de temperatuur regelbaar was. Door de temperatuur
in het weekend te laten zakken, was werken op zondag niet meer nodig. Andere
collega’s investeerden in nieuwe watergeefsystemen, mobiele tafels en stapelbare
houten bakken met meer tussenruimte,
waardoor de tulpen langer kunnen worden voorgetrokken.

VERDER BOUWEN
Niet alle bedrijven waren in 1995 begonnen, maar in dit jaar kwamen al deze
ontwikkelingen wel samen en werd zo
de basis gelegd voor de huidige broeierij.
De waterbroei stond toen echt nog in de
kinderschoenen en van led-verlichting
was nog geen sprake. Wel werd het werk
minder belastend, nam het aantal rijbewegingen door het bedrijf enorm af, en werd
daarmee logistiek een begrip in de broeierij. Wat opvalt bij alle bedrijven, is het
aantal stuks dat ze in 1995 broeien. Dat
varieert van drie tot 8,5 miljoen stelen. In
die tijd aantallen waar menigeen het benauwd van kreeg. Door de logistiek werd
de basis gelegd om die aantallen sterk te
vergroten. En dat is de afgelopen 25 jaar
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dan ook gebeurd.
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