Een stap extra
Een gesloten erfafspoelsysteem, zonnepanelen, biologisch
afbreekbare potjes en trays, een verdampingsbak en de
verwarmde kaslucht hergebruiken zijn zomaar een aantal zaken
die heel normaal zijn op het bedrijf van Gert-Jan Hogervorst.
Sommige zijn al jaren in gebruik, zoals de verdampingsbak.
Andere zijn nieuw, zoals het gesloten erfafspoelsysteem. In
alles doet Hogervorst net dat beetje extra.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas
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n de schuur van H.L. Hogervorst is
het rustig. Deze rust kwam na Pasen,
het einde van hun bol-op-potseizoen.
Omdat het bedrijf uit Noordwijk een
deel van zijn bollen zelf teelt, is er wel wat
selectiewerk eind april, maar de schuur is
opgeruimd en de kassen zijn leeg. Rust was
er in 2019 en 2020 niet. In 2019 lag er namelijk een dwangsom van het Hoogheemraadschap van Rijnland op het bureau van
Gert-Jan Hogervorst. Het watersysteem van
de broeierij was nog niet op orde voor de
vanaf januari 2019 geldende regels. Dit zou
tijdens de nieuwbouw die voor datzelfde
jaar in de planning stond worden meegenomen. “Breng maar eens in een bestaande
situatie water op één plek. Dat is heel
lastig, zeker hier met aangebouwde delen.”
Hogervorst wijst naar de afvoergoot in het
oude gedeelte. “In het andere deel zit hij
precies aan de andere kant. De goten liepen
naar andere putten. Dan kun je wel de put
leegzuigen, maar de kosten daarvoor zijn
hoog. Door de nieuwbouw konden we het
water op één plek verzamelen.” Hogervorst
geeft aan dat ze alles hebben uitgelegd
en de bouwplannen hebben besproken.
“Uiteindelijk was er begrip voor de situatie
en hebben we de dwangsom niet hoeven
betalen.”

Bijna overal op het erf, zowel binnen als buiten,
zijn afvoergoten geplaatst.
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De tour langs het gesloten erfafspoelsysteem begint buiten aan de zijkant van de
schuur. Hier is duidelijk te zien welk deel
nieuw is door de mooie, grijze platen.
Toch is er van die schuur niet veel meer
zichtbaar; tegen de wand staan namelijk
heel veel kuubkisten. “Alle kisten die wij
gebruiken voor het ontsmetten staan hier
onder het afdak”, verklaart Hogervorst.
Voor de rij met kisten van vijf dik, zit een

afvoergoot. Alle druppels die eventueel van
de kist af vallen worden opgevangen in de
goot. De ontsmettingsbak staat ook onder
het afdak, al is dat wellicht niet meer voor
lang. Regelmatig huurt Hogervorst een
schuimmachine, daarom denkt hij erover
om er zelf een te kopen en de ontsmettingsbak weg te doen.
Vlak naast de ontsmettingsinstallatie staat
een zelfgemaakte verdampingsbak. Die
gebruikt Hogervorst al tien jaar. Het is
eigenlijk een oude lekbak van een dieseltank waarop een dak is gemaakt. “Normaal
zit hier een mengsel van stro met grond in.
Daar doen we restvloeistof uit de ontsmettingsinstallatie bij en het water verdampt
heel langzaam. Nu is hij leeggehaald omdat
hij verplaatst moest worden. Maar in al die
jaren is het nooit nodig geweest om hem te
legen.”

BANDFILTER
Binnen zitten op meerdere plekken ook
afvoergoten, zoals bij de plantlijn. Hier
wordt het lekwater opgevangen dat valt bij
het natmaken van de grond nadat de potjes
zijn gevuld. Doordat de bollen ontsmet zijn,
kan er middel vanaf spoelen. Daarom wordt
dit water opgevangen. Ook het water uit de
kas wordt hergebruikt. “Met het watergeven
valt er altijd zo’n 10% water op de grond,
dit wordt opgevangen en hergebruikt.”
Al het water uit de afvoergoten van zowel
binnen als buiten komt onder de vloer van
de kas bij elkaar. Daar wordt het door een
vlotterpomp in een bandfilter gepompt. Het
bandfilter haalt het grove vuil eruit, zoals
potgrond. Nu dit filter al even stil staat, is de
potgrond aangekoekt, maar het principe is
duidelijk. Het vuil – voornamelijk potgrond
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Boven: De restwarmte van de koelinstallatie wordt ook gebruikt.
Midden: Hogervorst: “Alles werkt zoals
bedacht.”
Linksonder: De zelfgemaakte verdampingsbak voor restanten uit de onsmettingsinstallatie.
Rechtsonder: Het water valt door het
bandfilter en het vuil (potgrond) wordt
opgevangen.
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– wordt eruit gehaald en het water valt door
het bandfilter. “Als je in de bak kijkt, zie je
bruin water. Helemaal schoon is en wordt
het niet. Het is nu schoon genoeg zodat
het door de sproeiers heen kan.” Dit water
gaat in een bassin van 50 kuub en wordt
hergebruikt tijdens het watergeven in de
kas. Dat er eventueel een enkel onschuldig
schimmeltje in kan zitten, is niet erg: “Je
kunt dure filters instaleren, maar voor onze
producten is het niet erg. De potjes staan
hier zo’n vier dagen in de kas en dan nog
drie weken bij de consument.”
Het geheel nieuwe watersysteem is afgelopen bol-op-potseizoen voor het eerst
gebruikt en Hogervorst is tevreden. “Alles
werkt zoals bedacht. Het bassin zit nooit
helemaal vol. We hebben altijd nog een
beetje meer water nodig. Dat halen we
uit de bron die hieronder zit. Die spoelt
meteen alle leidingen en het bassin zelf
schoon.” Het is slecht te zien tussen alle
buizen, maar er zit een kleine meter en
dertig meter daaronder moet de bron zitten. Hogervorst wijst naar de groene band

op het bassin: “Als het water lager komt
dan hier, dan wordt er automatisch water
uit de bron bijgepompt.”

MEER HERGEBRUIKEN
Naast het hergebruik van water, gebruikt
Hogervorst ook de warmte. De kas is in
de zomer zo’n 35 graden. Deze droge en
warme lucht is volgens de ondernemer
ideaal om de bollen te drogen. Mocht het
te warm worden, kan hij ook frisse lucht
inlaten. Maar er is meer. De restwarmte
van de koelinstallatie wordt ook gebruikt. Een deel van de koelinstallatie zit
namelijk in de werkruimte. Doordat er
ventilatoren voor zijn geplaatst, is deze
restwarmte makkelijk te verspreiden in de
werkruimte.
In de kas hangt ook al verduisteringsdoek:
“Dat is nog niet noodzakelijk, maar als
wij straks geen lichtuitstoot meer mogen
produceren omdat we naast Natura-2000
gebied zitten, zijn wij er klaar voor.” Om
eventuele problemen met de verzekering
uit de weg te gaan kiest Hogervorst voor
zonnepanelen van glas op glas. Hij legt

uit: “Je hebt glas-glaspanelen en glas-folie.
De eerste is veel minder brandgevoelig. Nu
maakt het voor de verzekering nog niets
uit, maar wellicht in de toekomst wel. Dat
wil ik voor zijn en daarom hebben we voor
deze panelen gekozen.”
Het bedrijf is lid van Decorum. Dat is overal
zichtbaar. De naam staat niet alleen op de
labels die nog te zien zijn in de kas en in de
opslag, maar ook op de werkkleding die Hogervorst draagt. Een duurzaamheidsmerk
binnen Decorum is het ‘Feel Green label’.
Alle bollen in deze lijn gaan in biologisch
afbreekbare potjes en trays. Hogervorst
zoekt de potjes en etiketten op uit de opslag
en laat ze zien. Het etiket is van gerecycled
papier en zit vast aan een houten stokje. “De
Feel Green label-lijn is nog geen 10% van
onze omzet. Deze producten zijn kostbaarder doordat het opplanten meer werk is
– personeel moet voorzichter werken – en
door de materialen. De consument moet
hiervoor meer betalen. Wij zien dan dat
een exporteur of winkelier toch eerder kiest
voor goedkoper en plastic.”

Alle kuubkisten die gebruikt worden voor
ontsmetting staan onder een afdak.

Hogervorst: “De Feel Green
label-lijn is nog geen 10% van
onze omzet.”
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Het bol-op-potseizoen 2020-2021 was een
leuk seizoen financieel gezien. “Maar qua
stress en onzekerheid was het niet leuk.
Afgelopen juni was de bouw pas af. Tot
Pasen 2020 had de bouw stilgelegen.” Veel
was klaar, maar het dak zat er nog niet
op. Dat kwam door de nieuwe stikstofwet
(lees het verhaal over de stilstand van de
bouw in Greenity 52, 17-10-2019). “Zonder
dak moesten we op vier locaties huren
om alles te regelen.” Maar er zat meer
tegen. Hogervorst wijst naar de grijze
spanten van de schuur waar niks aan te
zien is. Dat komt omdat deze opnieuw
zijn geschilderd. “De verflaag die erop zat
was niet bestand tegen weer en wind. Alle
spanten waren verroest. Die moesten we
ook nog opknappen. In juni 2020 was de
bouw van de schuur pas afgerond.”

PIEKEN EN DALEN
Het hoofdstuk ‘schuur bouwen’ is afgesloten. Het is zichtbaar een pijnlijk hoofdstuk
voor Hogervorst, maar hij kijkt positief naar
de toekomst en noemt direct pluspunten op:
“We zijn efficiënter gaan werken omdat we

‘We kunnen nu profiteren van
piekmomenten in de markt’
meer ruimte hebben. Je hebt altijd pieken
en dalen. Nu hebben wij de ruimte om op of
terug te schakelen. Hiervoor konden we niet
voldoende profiteren van de piekmomenten
in de markt, nu wel.” Een voorbeeld is de
kas. Daar worden nu de potten gebroeid bij
14 graden, neemt de vraag toe bij 16 graden.
Dan winnen we een kasdag. Door de extra
ruimte spelen meer plannen in zijn hoofd,
zo spreekt hij over de kussens die nu op
zolder zijn opgeslagen. “De kussens leggen
we op de potjes zodat de wortels in de
potgrond groeien en de bollen niet omhoog
drukken. Het weghalen van deze kussens is
handwerk. Dit zouden we kunnen automa-

tiseren. Voorheen hadden we geen ruimte
voor zo’n machine, nu wel.
De drijfveer om altijd een stapje extra
te zetten heeft Hogervorst niet altijd
gehad. “Vroeger was ik tevreden met een
voldoende op school. Een zes was genoeg.
Nu wil ik het beter doen. Daarom ben ik
ook lid van Decorum. En ik denk dat beter
doen beloond wordt. Wij zien het in onze
opbrengsten terug en zijn een gezond
bedrijf. Onze groei is natuurlijk gegaan.
Groei is nooit een doel geweest, maar als
het product goed is, gaan je afnemers
meer vragen. En zo zijn we gegroeid.”

Pasen is het eind van het bol-op-potseizoen en dat
is te zien in de kas: deze is volledig leeg.

Pieken van
november tot
Pasen
Gert-Jan en zijn vrouw Sandra Hogervorst
zijn de eigenaren van broeierij en kwekerij
H.L. Hogervorst uit Noordwijk. Samen vormen zij de tweede generatie. Het bedrijf
teelt zo’n 15 hectare narcissen en hyacinten. Deze worden gebruikt in eigen broeierij. Daarnaast worden er bollen van deze
gewassen en andere producten bijgekocht.
Ze broeien namelijk zo’n 3,5 miljoen potjes
met verschillende producten per jaar. Door
de werkzaamheden in de broeierij ligt de
echte piek voor hen tussen eind november
en Pasen. “Vanaf Kerst is het een run naar
het einde van het seizoen. Er volgen dan
zoveel feestdagen na elkaar.”
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