‘Er zit weer
wat rek in’
Vorig najaar stapte V.d. Slot Tulips in
Voorhout over op bedbreedte 2.25 m.
Zowel voor de zanderige percelen in
de Duin- en Bollenstreek als op de
veel zwaardere gronden. De mening
van Frans en Jan van der Slot over
telen op 2.25 m evolueerde in een
paar jaar tijd van twijfelachtig,
naar ‘het is misschien zo gek
nog niet’, naar nu ‘absoluut geen
spijt van’. De grootste klapper?
Tijdwinst. “Als het een dag niet wil,
zit je niet meteen in de stress”, zegt Frans.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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rans van der Slot staat op de nieuwe nettenrooier. Die
haalt Denmark omhoog op een perceel in Ter Aar. Is
het al tĳd voor een bakkie? Toen de broers nog op
1.80 m rooiden, was het makkelĳk: koffie als er een
wagen vol is en naar huis vertrekt. Maar de eerste volle wagen
van de dag is alweer een hele tĳd onderweg naar Voorhout.
Het rooien gaat sneller. “Je rooit 45 centimeter meer per
gang.” Daar komt bĳ dat ze op kleine percelen minder vaak
hoeven keren. Die tĳdwinst is een verademing, het maakt het
minder noodzakelĳk hele lange dagen te maken. Met de vorige machines en 1.80 m liep V.d. Slot Tulips tegen grenzen aan.
Dat is nu anders. Zo was het rooiteam de dag hiervoor vroeg
klaar. “Het is dat we nog even met pannen stonden, anders
waren we twee uur eerder klaar geweest”, zegt Van der Slot
terwĳl hĳ het paneel bedient. Om half vĳf waren ze weg. Een
man klimt erbĳ op de rooimachine. Deze oud-bloemenkweker
die wilde kĳken naar ‘wat voor moois er op het land reed’,
viste gisteren achter het net. Nu geeft hĳ zĳn ogen de kost.
“Prachtig die techniek”, zegt hĳ met twinkelende ogen. “Kost
zo een miljoen denk?” Dat is veel te hoog beraamd. “Nog
geen twee ton”, antwoordt Frans. Meer tĳd in de rooitĳd geeft
lucht. Op het beteelde areaal van 60 hectare heeft Van der
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2.25 m groeit langzaam door
Ruim 600 hectare tulpen staat op 2.25 m, schat René Koops van
Koops Machine & Techniek in Middenmeer in. In 2017 schakelde het
eerste bedrijf over, nu kweken zes bedrijven op die breedte. Eind
dit jaar schakelt ook Van der Peet Bloembollenbedrijf in Berkhout
om. “Wellicht komen er komend seizoen nog twee bedrijven bij.
Dat hangt van de bollenprijzen af.” De gestage groei zal, gezien de
vele voordelen blijven is zijn verwachting. Voor combinatiekwekers
(akkerbouw en bollen) komt het eerder in beeld; uien staan al op
2.25 m. Voor bollenbedrijven is het pas interessant bij een minimale grootte van 25 tot 30 hectare. “Overschakelen van 1.80 m naar
2.25 m wordt pas overwogen als de machines zijn afgeschreven.”
Eigenlijk is de nieuwe nettenrooier gewoon een bredere en iets zwaardere versie dan de oude van 1.80 m.

Slot nu zo’n 3 dagen speling. “Kortom, er zit weer wat rek in.
Als het een dag niet wil, zit je niet meteen in de stress.”
Toen drie jaar geleden een paar bollenbedrijven op Goeree-Overflakkee naar 2.25 gingen, was Frans sceptisch. Maar
na paar bezoeken bij die collega’s, vroegen de broers zich af
of het op zwaardere kleigrond en zand ook zou kunnen werken. Het rekenen begon. Het is niet alleen tijdwinst, het is
ook oppervlaktewinst en die ligt voor V.d. Slot Tulips tussen
de 3 en 4 procent. Dat is een besparing van twee hectare en
scheelt tussen 25.000 en 30.000 euro kosten per jaar. “Het
mes snijdt dus aan twee kanten.” Bovendien biedt 2.25 in de
toekomst gelegenheid de productie uit te breiden. Al benadrukt Frans dat groei zeker niet de insteek is van deze stap.
Toch voegt hij eraan toe dat het zomaar kan dat over een
jaar die groei al gerealiseerd is. “Het zit in je achterhoofd en
de geschiedenis leert dat groei toch nodig is.” De nettenrooier kan ruim 3,5 km per uur, maar hij rijdt vaak niet harder
dan dat hij met de oude rooier deed, namelijk 3 km per uur.
Deze nieuwe nettenrooier is eigenlijk een bredere en iets
zwaardere versie van de oude. De eerste kwekers die op 2.25
over gingen, ontwikkelden een heel nieuw type rooimachine. Die vond Van der Slot te groot en te lomp. “Voor ons

onwerkbaar. Het doel was om wel breder te werken maar de
machines mochten niet groter of zwaarder.” Veel huurland
ligt op afstand binnen een straal van 30 kilometer. Dat betekent over smalle en vaak drukke wegen rijden en soms over
bruggetjes die maar net 3,5 meter breed zijn. “Dat is heel
iets anders dan de rustige en uitgestrekte polders op Goeree.
Hier zijn ze er niet op ingesteld dat je breed bent. Iedereen
heeft haast en gunt mekaar amper ruimte.”

TECHNISCHE UITDAGING
Het hele machinepark is vernieuwd. Koops maakte een geheel nieuwe nettenrooier en een bestaande 1.80 Nobels rooier voor op zandgrond werd verbreed. Ook kwamen er een
nieuwe plantmachine, kopmachine, twee selectiewagens en
een nieuwe trekker met ruim 250 pk in plaats van 200 pk.
Er gingen nieuwe wielen bij meerdere trekkers onder en de
rupsen werden verbouwd voor de nieuwe planttrekker. Een
gebruikte strodekker werd verbreed. Technisch gezien was
het een hele uitdaging om met de nettenrooier binnen drie
meter te blijven. Op transport is de rooier net geen 3 meter
breed, terwijl de oude 3.20 m was. Het rek van de kisten17 juli 2020
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Bij de verwerking in de bedrijfsruimte heeft V.d Slot Tulips niets hoeven aanpassen.

zijn inklapbaar. De kistenwisselaar is nagemaakt van een
loonwerker. Hiermee worden twee kuubkisten van 1.50 m
tegelijk gevuld en twee lege kisten hangen daarachter klaar.
V.d. Slot is de eerste die zo’n wisselaar heeft op een 2.20 mrooier. In principe wisselt het syteem automatisch met één
druk op de knop. Al kan het nog wel wat gefinetuned worden. Echter, dat heeft voor Frans geen grote prioriteit. “Nu
doe ik het tijdelijk nog handmatig en dat bevalt eigenlijk
proma. Zo hou ik zelf de regie in handen.” De investering in
de machines kostte zo’n half miljoen, iets hoger dan eerst
gedacht. “Je vergeet snel wat en vaak pak je zo’n overgang aan om toch iets luxer te investeren, zoals een extra
uitgebreide GPS Twin-besturing, extra zware voorlader en
ook direct maar een grotere trekker.” Kleine wensen heeft
de bollenkweker nog wel; een zwaardere vorkenversteller
op de voorlader en een nieuwe loof klapper. De huidige pakt
namelijk een randje tulpen niet mee, zo is goed te zien. Het
enige nadeel is dat Van der Slot vaker de wielbouten moet
controleren.
De logistiek is wel wat anders geworden. Er zijn continu vijf
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mensen op het land. Voorheen liep er één persoon bollen te
rapen, labels te nieten en kisten af te vlakken, nu twee. Eén
persoon kan het afvlakken van de kisten niet bijhouden.
Degene die op het land ‘verse’ kisten rijdt en de volle ook
weer op de wagen zet, heeft het net als degene die de lege
en volle karren met kuubkisten heen er weer rijdt erg druk.
“Die twee kunnen hun tijd niet verdoen.” Bij de verwerking
van de bollen, is niets aangepast. Er komen immers niet
noemenswaardig meer bollen uit de grond. Doorgaans rooit
het bedrijf nog steeds vier vrachten per dag. “Als het moet
kunnen we er ook eens vijf doen”, heeft hij al ervaren. De
‘knoppenkast’ werkt net iets anders dan Frans gewend was.
Vroeger bediende hij de knoppen en hendels blindelings.
“Eén worden met de machine duurt gewoon even”, aldus de
kweker. De broers hebben absoluut geen spijt van de stap.
“Er zijn zoveel redenen om het te doen, iedere bewerking
gaat sneller en je bespaart op de kosten. Nu hebben we in
één keer een grote investering gedaan, maar die kan jaren
mee”, zegt Frans terwijl de rooier op het kopend komt.
“Eerst even een bakkie jongens”, roept hij.

17 juli 2020

17 juli 2020
012-14 Repo vd Slot.indd 14

13-07-20 08:17

