Grillige omstandigheden
plantseizoen
Relatief hoge temperaturen, soms
zon, maar veel regen kenmerkt het
plantseizoen dit jaar. Zelfs op het zand
is het soms te nat om te planten. Toch
moeten de bollen erin, dus als de
omstandigheden het enigszins toelaten
rijden de machines. Van vroeg tot laat.
Tekst: Monique Ooms, Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

PETER VAN DER PEET | BERKHOUT
Peter van der Peet in Berkhout maakte wel meters vorige week en
rondde het planten vrijdag af, ondanks de regen. Hij heeft sinds dit
seizoen een nieuwe Koops-planter, ook op 2,25 meter. Behalve de
planter, kwamen er ook nieuwe trekkers met tracks en GPS. “Die
combinatie werkt het best, zeker onder deze omstandigheden”,
zegt directeur René Koops van Koops Machinefabriek. Het bedrijf
heeft octrooi op de 2,25 meter-techniek. “Het is geen kwestie van
40 centimeter tussen een planter van 1,80 meter lassen. De plantboot is wat anders en ook moet er veel meer grond verzet worden.
Dat vraagt een wezenlijke aanpassing van de techniek”, legt hij
uit, zonder dat hij de details kwijt wil. Koops ziet een toenemende
belangstelling voor de schaalvergroting, die drie jaar geleden met
kwekers Jacob Jan en Paul Dogterom is ontwikkeld. “Zij kwamen
met het idee, maar ik verwacht de komende jaren veel meer van
deze machines. Ook van andere fabrikanten.”
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TJIBBE EN ACRONIUS HANENBURG | PIETERSBIERUM
Broers Tjibbe en Acronius Hanenburg van akkerbouw- en bollenbedrijf Hanenburg-Hettinga in het Friese Pietersbierum zijn
inmiddels klaar met planten. Zelf hebben ze 40 bunder, inclusief
contractteelt. Er ligt nog 20 bunder loonwerk in Groningen op ze
te wachten, op 1,50 en 1,80 meter. “Het moet eerst wat droger
worden, maar als alles meezit, zit die er in twee weken in”, liet
Tjibbe afgelopen vrijdag weten. Over het eigen plantseizoen is
hij tevreden. “Het geeft een gerust gevoel als de tulpen er voor
november in zitten.”
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FRANS VAN DER SLOT | VOORHOUT/WOUBRUGGE
Ook bij Frans van der Slot van Van der Slot Tulips in Voorhout
draait een Koops-plantmachines op 2,25 meter. Het is het tweede seizoen dat Van der Slot met de machine werkt, op de klei in
Woubrugge. “De machine was vorig jaar al voor 98 procent in
orde en we hebben er alleen twee schijfjes bijgezet om de grond
terug te gooien.” Van der Slot maakte een lange dag, maar toen de
machine ’s avonds laat stopte zat er 9 hectare tulpen in de grond.
“Dat hebben we nog nooit gedaan in een dag.” Twee weken geleden stond alles stil. “Te nat, maar het meeste zit al in de grond.”

KLAAS HOGERVORST | NOORDWIJKERHOUT
De plantmachine van E.J. Hogervorst & Zonen aan het Westeinde in Noordwijkerhout wordt gevolgd door een plantkar met vijf
medewerkers die de bollen met de neuzen omhoog zetten. Daarachter rijdt op dat moment een spuittrekker die een middel over
de bedden spuit. Klaas Hogervorst legt uit: “Wij maken deel uit
van de Studiegroep Duurzame Bollenstreek en van daaruit doen
we allerlei proeven op duurzaamheidsgebied. Het gaat hier om
een proef met een biologisch, plantversterkend middel. We spuiten dit op de bedden direct na het planten met als doel de planten
weerbaarder te maken tegen Pythium en andere schimmels. Of
het werkt is nog afwachten, maar de ervaring leert dat het effect
meestal gering is, helaas. Desondanks blijven we van alles proberen om milieuvriendelijker te kunnen werken.”
Het plantseizoen verloopt overigens ‘redelijk’, vindt Hogervorst. “In de
Bollenstreek telen we zo’n 10 hectare hyacinten en daar is het planten
redelijk goed gegaan. Het weer heeft ons niet belemmerd, wel hadden we pech met een trekker waarvan de achteras brak, waardoor
we twee dagen stil stonden. In het Noordelijk Zandgebied moeten
we nog zo’n 2,5 hectare planten, maar daar is meer regen gevallen.
We wachten nu tot de grond wat droger is en dan gaan we daar aan
de slag.” Op een goede dag planten ze zo’n 400 tot 600 roe. “Dat
zijn zo’n 300.000 bollen per dag.”
Om een beetje tempo te kunnen maken zijn de medewerkers onmisbaar. “Het rechtop zetten van de hyacintenbollen vraagt vaardigheid. Niet iedereen is daar evengoed in en de langzaamste bepaalt
het tempo. Het viel dit jaar niet mee om een goede ploeg bij elkaar te
krijgen. We lopen nu iets achter op ons schema. De broeierij wacht
alweer op ons, dus we hopen het planten snel te kunnen afronden.”
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