ONDERNEMEN MET MENSEN - STERK WERK

TACO BEDRIJVEN, METERIK
Taco Bedrijven is gespecialiseerd in de teelt, oogst,
verwerking en opslag van groenten en aardappelen. Jaarlijks contracteert het tussen de 3000 en
3500 hectare groente bij akkerbouwers in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en verzorgt het
voor hen ook het zaaien en oogsten. Taco staat
voor Tacken Combinatie en wordt geleid door Sander, Jean Paul en Frank Tacken. Het bedrijf is opgericht in 1972 door hun vaders en een oom, die
fruitteelt combineerden met loonwerk en een
melkveetak. Eind jaren zeventig startte het loonwerk in de industriegroenteteelt, die toen nog
werd gecoördineerd door de regionale Boeren-
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bond. Toen die daarmee stopte, hebben Tackens
zelf de handel opgepakt en kwam de focus nog
meer te liggen op de groenteteelt. De traditionele
loonwerkactiviteiten, zoals voederwinning en
mestrijden, zijn stukje bij beetje afgestoten.
Het familiebedrijf is opgedeeld in Taco Agro, de
naam voor de industriegroente- en aardappeltak
waaronder ook het loonwerk valt, en Vrankenhof,
waarin de teelt en verwerking van groente voor de
versmarkt is ondergebracht. Het bedrijf levert jaarrond verse prei aan snijderijen, groothandel en retail. De eigen akkerbouwtak omvat jaarlijks circa
750 hectare. In totaal werken er dertig mensen.
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Dienstverlener 		
in groente
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TACO AGRO,
METERIK

Bij Taco Bedrijven in het Noord-Limburgse Meterik draait alles om aardappelen en groente.
Van zaadje tot eindproduct houdt de familie Tacken zich bezig met de teelt en planning en is
daarmee dienstverlener voor twee groepen klanten: contracttelers en groenteverwerkers.
Met een flinke snelheid rijdt een chauffeur van
Taco Agro door een perceel vroege wortelen. Als de
stofwolken zijn opgetrokken, zie je hier en daar
polletjes onkruid op het donkerbruine zand liggen.
De teeltbegeleider die er achteraan loopt, knikt tevreden. Er wordt vandaag een nieuwe cameragestuurde schoffel getest. Die berekent het midden
van de rijtjes en corrigeert via een sideshift continu
het schoffeltuig, zodat het gewas niet wordt beschadigd. “Er kunnen zelfs nog wel bredere messen
in”, is de conclusie na een paar rondjes.
We staan in Noord-Limburg, midden in een gebied waar allerlei teelten naast elkaar te zien zijn,
van asperges tot rabarber en van snijmaïs tot suikerbieten. . Taco Agro contracteert hier de benodigde arealen groenten en begeleidt het de teelt
van het zaaien tot aan het afleveren van de oogst.
“Wij zijn wat dat betreft geen typisch loonbedrijf,
maar ons loonwerk zit verweven in de teelt”, zegt
Sander Tacken.

‘ONS LOONWERK
ZIT VERWEVEN IN
DE TEELT’

Omdat de natuur zich nooit laat voorspellen, is de
planning elk jaar weer uitdagend en moet er regelmatig worden bijgestuurd. Op dit moment
gooit vooral het droge, schrale weer roet in het
eten. “Gelukkig zijn we wel wat gewend”, glimlacht hij. “Over het algemeen komen de gewassen
mooi boven. De start was goed, maar de gewassen staan nu bijna stil. Daarom stellen we het
zaaien van de erwten een beetje uit, om te voorkomen dat straks alles op hetzelfde moment rijp
is. We stemmen dat zo goed mogelijk af met onze
telers, want die hebben hun eigen planning met
het zaaiklaar leggen van hun percelen.”

DAG EN NACHT DOOR
Sander Tacken runt het bedrijf samen met zijn
neven Jean Paul en Frank. Onderling hebben ze de
taken vrij strak verdeeld. Sander neemt de operationele zaken voor zijn rekening en draagt zorg
voor de dagelijkse planning en het personeel. Jean
Paul is de teeltman en doet de in- en verkoop. Hij
stuurt de drie eigen teeltbegeleiders aan en onderhoudt ook rechtstreeks contacten met telers
en afnemers. Frank is verantwoordelijk voor het
machinepark en de aanverwante techniek. Daar

Taco Agro doet niet alleen de oogst, maar verzorgt ook de teelt en de planning om
alles perfect op elkaar te laten aansluiten.

zit heel wat specialistische apparatuur bij, voor
allerlei teelten, zoals prei, bonen, wortelen, spinazie, erwten en aardappelen.
Het bedrijf kent de piek van het werk in de zomer,
wanneer de oogst in volle gang is. “Dan zijn we in
ploegendiensten dag en nacht in de weer om de
oogst op het afgesproken tijdstip aan de poort
van de fabriek te krijgen”, vertelt Sander. Ook in de
winter is er echter genoeg werk voor het vaste
personeel. Het afleveren van bewaargroenten en
aardappelen loopt het hele jaar door en ook in de
werkplaats is er dan volop werk. “We doen er alles
aan om stilstand tijdens het oogstseizoen te voorkomen en dus lopen we alles uitvoerig na en worden onderdelen vroeg vervangen.”
Een deel van de oogstmachines volgt in de oogsttijd een route door meerdere landen. Taco Agro is
behalve in Noord-Limburg actief over de grens in
Duitsland, in Zuid-Limburg, Wallonië en in NoordFrankrijk. Dat heeft meerdere redenen, legt Sander
uit: “Hier vlak bij huis is er steeds minder grond
beschikbaar voor de teelt van industriegroenten.
Verder heb je daardoor meteen een stuk risicospreiding en wordt je oogstperiode langer. Als de
erwtendorsers in Frankrijk klaar zijn, gaan ze naar
het noorden en sluiten daar aan bij de rest van de
oogstploeg om het seizoen af te maken. Waar we
telen, daar zetten we het ook af. Je ziet dat de Duitsers en ook de Fransen graag producten van eigen
bodem in de winkels willen hebben.”

MIDDELSTE SCHAKEL
Als middelste schakel in de keten van conservenGRONDIG 5 2020
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‘WE DOEN ER ALLES
AAN OM STILSTAND
TIJDENS HET
OOGSTSEIZOEN TE
VOORKOMEN’

en diepvriesgroenten is Taco naar twee kanten toe
dienstverlenend: richting fabriek en richting telers. De fabriek wil leveringszekerheid en moet
ervan op aankunnen dat de productielijn gedurende de verwerkingsperiode continu kan blijven
doordraaien. Taco neemt de aanvoer geheel voor
zijn rekening, inclusief de contractering van het
benodigde areaal bij de telers. In het vroege voorjaar zitten we daarvoor zowel bij de verwerker als
bij de teler aan tafel.”
De afnemer wil zijn benodigde volume tegen een
marktconforme, maar scherpe prijs. De teler wil uiteraard ook een goede prijs. Schuurt dat niet? Volgens Sander valt dat mee. “Uiteindelijk is het een
kwestie van vraag en aanbod. Wij bepalen de prijs
niet, maar je maakt met elkaar een inschatting van
de markt. Iedereen maakt vervolgens zijn eigen afwegingen. Als de teler met de tarweteelt bijna net
zo veel kan verdienen, zal hij daarvoor kiezen.”
Voor het groeiseizoen stellen de teeltbegeleiders
van Taco samen met de klanten een bemestings- en
gewasbeschermingsplan op, dat als leidraad dient
voor het groeiseizoen. De teler legt het land klaar,
Taco zaait en daarna verzorgt de teler het gewas tot
aan de oogst, waarbij er regelmatig overleg is, bijvoorbeeld als er sprake is van probleemonkruiden
of ziekten en plagen. “Samen met de teler gaan we
voor een zo goed mogelijk resultaat. Dat zijn niet
alleen mooie woorden, want in de financiële afwikkeling is het zo geregeld dat we allebei voordeel
hebben van zoveel mogelijk tonnen per hectare.”

STROPPENPOT
In de oogsttijd is het alle hens aan dek voor Taco
Agro. De mensen die zich met de planning en de
teelt bezighouden, zitten in dezelfde kantoorruimte, want korte communicatielijnen zijn dan

onontbeerlijk. “Onze teeltmensen volgen de afrijping van de gewassen op de voet en ik sta in contact
met de fabriek om te zorgen dat onze beide planningen op elkaar aansluiten”, aldus Sander. Een
hectische, maar ook een mooie periode van het jaar.
Tegen natschade en hagel kunnen telers zich individueel verzekeren, tegen andere onvoorziene tegenvallers zoals de huidige droogte niet. Dat
verzekeren doen ze als collectief. “Iedere akkerbouwer legt per gecontracteerde ton een bedrag in,
waarmee we een gezamenlijke stroppenpot maken. Iemand bij wie we buiten zijn schuld om niet

Taco probeert veel onkruidbestrijding mechanisch te
doen, omdat er steeds minder
middelen beschikbaar komen.

kunnen oogsten, compenseren we van daaruit
voor het verlies. Wordt er geen aanspraak op gemaakt of blijft er wat over, dan krijgen de telers
hun inleg weer terug.”
Behalve het veranderende klimaat is het verschralende pakket gewasbeschermingsmiddelen een
uitdaging voor de toekomst. “Industriegroenten
vormen een kleine gewasgroep, waarvoor steeds
minder middelen beschikbaar zijn. Daar proberen
we zo goed mogelijk op in te spelen. . Samen met
andere partijen zoeken we daarvoor oplossingen”,
zegt Sander. Het verder optimaliseren van de mechanische onkruidbestrijding is daar een voorbeeld
van. “We gaan de cameragestuurde schoffel eerst
op ons eigen bedrijf goed testen en wie weet gaan
we daar ook wel een stukje loonwerk mee doen.”

JAARROND PREI VAN EIGEN TEELT
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Op het erf van Taco, komt onmiskenbaar de geur van
prei je tegemoet. Het bedrijf levert jaarrond prei van
eigen teelt aan snijderijen en heeft daarvoor een
vaste groep mensen in dienst. Het rooien van de prei
gaat door tot in het voorjaar. Dan wordt ook de koelcel volgereden met prei, die in kisten wordt bewaard
bij temperaturen net onder het vriespunt. In het voorjaar wordt dit beetje bij beetje tevoorschijn gehaald
voor een dagelijks verse aanvoer, totdat de oogst van
de nieuwe prei in juni op gang komt. De prei wordt op
het bedrijf gesorteerd, gewassen en uitgezocht door
een groep medewerkers aan de lopende band. In verband met corona hangen er nu plastic schermen tussen de werkplekken. De situatie is goed werkbaar,
vindt Sander Tacken. “We zorgen dat medewerkers
niet meer allemaal op hetzelfde moment binnen komen. We spreiden de aanlooptijden, zodat onderling
contact zoveel mogelijk wordt beperkt.”

