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HOPMANS LOONWERK EN GRONDVERZET, WIERINGERWERF
Ramon en Chantal Veldboer zijn sinds 1 januari
2020 de enige eigenaren van Hopmans Loonwerk
en Grondverzet. Het bedrijf groeide vanuit een
hoofdzakelijk agrarisch georiënteerde onderneming uit tot een bedrijf waarin de rol van de aan-
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nemerijtak steeds groter is geworden. Die laatste
wordt geleid door Johan van Assema, terwijl Ramon de leiding van de agrarische en handelspoot
voor zijn rekening neemt. Chantal doet de boekhouding van het bedrijf.

STERK WERK - ONDERNEMEN MET MENSEN
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HOPMANS AGRARISCH LOONWERK
EN GRONDVERZET, WIERINGERWERF

Vanaf 2020 zijn ze de enige eigenaren van Hopmans Agrarisch loonwerk en Grondverzet, om ongeveer
anderhalf jaar later ook nog eens mede-eigenaren van het bedrijf Van Gaalen Aartswoud BV te worden.
In relatief korte tijd veranderde er veel voor Ramon en Chantal Veldboer, maar zelf blijven ze er heel
rustig onder en zien ze het één en ander als een logisch gevolg van eerder ingezette ontwikkelingen.
De voorbereidingen voor de maïsoogst zijn begin
oktober in volle gang, terwijl het rooien van aardappelen en suikerbieten gestaag doorgaat. Ondertussen komt het planten van de bloembollen
langzaam op gang. “Vooral het laatste is best specialistisch werk”, zegt Ramon Veldboer, die de akkerbouwtak van het bedrijf voor zijn rekening
neemt. Het planten van de bloembollen gaat tot
en met begin december door. “Wij frezen de grond,
ploegen die, frezen nog een keer en planten dan
de tulpenbollen”, zegt de ondernemer. Hij schat in
dat alleen al voor die werkzaamheden nu constant
een ploeg van twintig werknemers nodig is.

KEUZES MAKEN

‘DE INVESTERING
WAS NOG DAARAAN
TOE, MAAR DAN MOET
JE ER OOK NOG DE
GOEDE MENSEN BIJ
ZOEKEN’

De trekkers met de frees en de ploeg zijn van Hopmans Agrarisch loonwerk, maar voor de bloembollen maken ze onder andere gebruik van een
trekker van Van Gaalen Aartswoud BV die op rupsen is gezet en is uitgerust met een Pink Planter.
“Het is een mooi voorbeeld van de samenwerking
die we hebben”, vertelt Ramon. Een belangrijk
onderdeel uit de strategie die hij toepast op het
bedrijf is samenwerken waar mogelijk en alleen
investeren in machines waarmee je het verschil
kunt maken.
Samenwerken is echter iets heel anders dan mede-eigenaar worden. Het was nooit de bedoeling
dat dit zou gebeuren, zo begint de ondernemer
met de uitleg over hoe van het één het ander
kwam. “Wij werkten voor de veehouderijwerkzaamheden altijd samen met een ander loonbedrijf. Wij deden dan bijvoorbeeld het perswerk en
zij het wikkelen. Zo hadden we een mooie balans
in de werkzaamheden.”
Dat veranderde toen er een einde kwam aan dat
andere loonbedrijf. “En dan moet je gaan kijken:
wat nu? Willen wij dit werk allen gaan doen of
gaan we op zoek naar een nieuwe samenwerking?”,
aldus Ramon. Uiteindelijk had hij geen zin om het
werk naar zich toe te trekken. “De investering in
machines was nog daaraan toe, maar dan moet je

De trekker van Van Gaalen Aartswoud BV is op rupsen gezet en is uitgerust met een Pink Planter.

er ook nog de goede mensen bij zoeken”, legt hij uit.
Vooral dat laatste gaf de doorslag. “Ik ben toen op
zoek gegaan naar een nieuwe partner.”

SAMEN VERDER
“Toen Van Gaalen BV niet veel later toenadering
zocht, zijn we daarop ingegaan. Die samenwerking bleef redelijk oppervlakkig. Dat we niet intensiever zijn gaan samenwerken, kwam mede door
cultuurverschillen tussen de bedrijven. We hebben
elk een eigen manier van werken”, aldus Ramon.
Wel maakte Veldboer kennis met Pieter Deutekom. “Die werkte op dat moment al heel lang voor
het bedrijf en was de potentiële opvolger.”
Van het één kwam het ander, maar dat is eigenlijk
te kort door de bocht, want de gesprekken met
Aad en Gerard van Gaalen begonnen al in 2016.
“Wij hadden toen behoefte om dit op te pakken en
zij waren op zoek naar geschikte overnamekandidaten.” Het hielp enorm dat Veldboer en Deutekom een goede klik hadden. “Dat is een jonge,
energieke man die graag wil doorgroeien.”
Dankzij twee goede jaren waren er voldoende financiële middelen beschikbaar om de overname
door te zetten en zo kon voor de zomer bekend
worden gemaakt dat we het materiaal van Van
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Gaalen BV hebben overgenomen. Ramon en Chantal Veldboer en Anne-Wil en Pieter Deutekom zijn
de eigenaren geworden van de nieuw opgerichte
BV: Van Gaalen Aartswoud. “Pieter krijgt de dagelijkse leiding en wij hebben een onuitputtelijke
bron van machines. Daarin vullen de bedrijven elkaar heel goed aan. Met de verschillende piektijden binnen de bedrijven kunnen de machines over
en weer zeer efficiënt ingezet worden.”

WERK GOED GEREGELD

‘ALS DE MARKT
BLIJFT BEWEGEN,
BEWEGEN WIJ MEE EN
ONTSTAAN ER OOK
WEER KANSEN’

Er verandert in de praktijk vrijwel niets. “De akkerbouw blijven wij als Hopmans doen en de veehouderij doet Van Gaalen. Je krijgt dan een heel mooi
ritme in het werk. Zo doet Van Gaalen het
sleepslangen, dan lelies bij ons, de eerste snede
gras bij Van Gaalen en in mei tot en met juli beginnen we weer met bollen rooien”, vertelt Ramon.
Het draait om de puzzel compleet maken. “Waar
heb je mensen en waar zijn de machines. Vooral
bij Van Gaalen kenden ze een aantal maanden van
stilte in het werk, terwijl wij juist externen moesten inhuren. Nu kunnen we dat samen oplossen.”
Een heel praktische benadering, maar dat is ook
nodig, want personeel en met name goed personeel vinden wordt steeds lastiger. “Zo hadden we
dit voorjaar drie pensionado’s”, vertelt Ramon.
Hoewel het fijn is om te kunnen melden dat werknemers zo lang bij het bedrijf hebben gewerkt, is
de keerzijde dat het niet eenvoudig is om dergelijke ervaren krachten te vervangen. In het vinden
en behouden van medewerkers ziet Ramon sowieso een uitdaging voor zijn bedrijf.

EIGENAAR VAN HET BEDRIJF
Hoewel deze uitdaging minder welkom is, houdt
de ondernemer wel degelijk van een uitdaging,
anders had hij samen met zijn vriendin het bedrijf
ook niet overgenomen. “Wij runden het loonbe-

Ramon en Chantal Veldboer en Anne-Wil en Pieter Deutekom zijn de nieuwe eigenaren
geworden van de BV, die voortaan Van Gaalen Aartswoud heet

drijf oorspronkelijk met de familie Knibbe, maar
toen David 60 werd en zijn kinderen dit niet wilden
gaan doen, besloten Chantal en ik het samen te
gaan doen. De zonen van de familie Knibbe wilden
door met het akkerbouwbedrijf en zijn nog steeds
klant bij ons”, vertelt hij. De band tussen de voormalige partners is daardoor niet veranderd.
Kijkt hij naar de toekomst, dan ziet hij nog genoeg
kansen. “Als de markt blijft bewegen, bewegen
wij mee en ontstaan er ook weer kansen. Waarbij
het belangrijk is dat ervoor wordt gezorgd dat we
een eerlijk speelveld behouden. Ik geloof bijvoorbeeld dat loofdoding zonder gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is, maar zolang er nog
middelen mogen worden gebruikt, is dat toch de
meest efficiënte methode. Het zou dan oneerlijke
concurrentie zijn als we het in Nederland niet
meer mogen inzetten en in bijvoorbeeld België en
Duitsland wel. Ook op andere fronten zien we
nieuwe ontwikkelingen. Zo deden we nauwelijks
nog verpleegwerk, maar nu er meer met camera’s
en GPS wordt gewerkt, komt dat werk waarschijnlijk toch weer meer naar ons toe.”
Het zijn bijzondere tijden, maar Ramon Veldboer
blijft er rustig onder en kijkt vooral welke kansen
het hem en zijn bedrijven biedt.

BB-DIENSTEN
Naast zijn betrokkenheid bij Van Gaalen Aartswoud
BV en Hopmans is Ramon Veldboer ook nog mede-eigenaar van BB Diensten Holland. Dit bedrijf
houdt zich onder andere bezig met arbeidsintensief
tuinbouwmatig werk, zoals het schubben leliebollen. Die worden in Nederland opgeladen, gaan dan
naar Polen om met de hand geschubt te worden en
komen dan terug naar Nederland. Ook dat kwam
toevallig op zijn pad. Hij runt dat bedrijf onder meer
met David Knibbe en een Nederlandse man die het in
Polen heeft opgepakt.
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