Automatiseren op twee verschillende boslijnen

Personeelstekort
bottleneck voor
zantedeschia-kwekers
Handjes. Daar hebben zantedeschia-kwekers Jan en Ton Kortekaas behoefte
aan. Een tekort aan personeel wordt de remmende factor voor het bedrijf om
verder te groeien, voorspelt Ton Kortekaas. En dus kiest het Voorhoutse bedrijf
voor automatisering, maar daar zitten ook weer grenzen aan. “Je hebt wel
iemand nodig om de machine te bedienen en te voeden. Bovendien zit er ook een
kostprijs aan een machine. Je hebt het niet over een zak aardappelen.”
Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas

H

et is rustig aan de Prinsenweg
in Voorhout. Langs het smalle
weggetje lopen alleen een paar
wandelaars uit het nabij gelegen dorp. Bij het passeren van het bedrijfsterrein van Kallaland en Agriko, de beide
bedrijven van Jan en Ton Kortekaas, kijken
ze uit op een grotendeels leeg parkeerterrein en een paar hermetisch gesloten
schuren. Schijn bedriegt, want binnen is
het een drukte van belang. In de hal staan
overal grote karren met calla’s, klaar om
naar de afnemers te gaan. Ruim zestig
procent van deze bloemen gaat regelrecht
naar de afnemers, retail en wholesale, de
rest gaat naar de veiling. Een bewuste keuze, want de broers Kortekaas willen dat de
calla’s zichtbaar zijn. “En dat ben je op de
veiling”, vertelt Ton Kortekaas.
Het bedrijf in Voorhout heeft twee takken.
Agriko houdt zich bezig met de teelt
van knollen en Kallaland (de K komt

De blauwe Havateclijn is volgens Ton Kortekaas
nog niet rijp voor het museum. “Daar speelt de
prijs van de machine een rol bij.”
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Bedrijfsgegevens
Ton (41) en Jan (47) telen sinds 2003 zantedeschiaknollen in
Voorhout (ZH) op het bedrijf dat ze van hun vader Leo Kortekaas
overnamen. Aanvankelijk werden op het bedrijf tulpen geteeld,
maar daar kwamen later narcissen, hyacinten, dahlia’s en gladiolen bij. Leo en zoon Jan specialiseerden zich in de jaren ‘90
in hyacinten op pot en tulpen op water, maar wegens tegenvallende resultaten werd de kraam verkocht. Schuur en land gingen in de verhuur. Een loonwerker attendeerde Jan op de zantedeschiateelt, waarna ze vervolgens in 2003 met de knollen
begonnen. Nadat Ton in het bedrijf stapte, werd ook de bloementeelt opgepakt. Inmiddels heeft het bedrijf twee poten, die
over verschillende bedrijfsonderdelen zijn verdeeld: Kallaland
voor de bloemen, Agriko voor de vermeerdering. Agriko levert de
knollen voor de bloemproductie en de droogverkoop, Kallaland
de bloemen. Er worden 15 tot 20 verschillende rassen geteeld.
Broers Jan en Ton zijn ook in te zetten voor het verbeteren van
de callakwaliteit op andere bedrijven: ze zijn te huur.
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‘Wij zijn de keeper, de aanvaller
en de verdediger én we moeten
het gras nog maaien’
van Kortekaas) van juli tot en met eind
oktober met de snijbloemen. Voor de
broers, die oorspronkelijk uit de tulpen en
hyacintenteelt komen, een weloverwogen
keuze. Alleen knollen telen zorgt niet
voor een gezonde bedrijfsvoering en dus
werd na een jaar de snijbloementak en zo
Kallaland opgericht. “Met twee bedrijfsnamen hebben we geen verwarring meer”,
constateert Ton.
De knollen en bloemen worden geteeld
op eigen land achter de schuren aan
de Prinsenweg en huurland elders in de
Bollenstreek. “Bij elkaar hebben we 25
hectare land in gebruik. De verwerking
gebeurt in Voorhout maar we huren ook
schuren elders in de streek. Daar huren we
ook de kuubkisten die we vervolgens vol
naar Voorhout rijden. Die schuren en cellen
staan leeg op het moment dat wij ze nodig
hebben en voor ons is het niet rendabel om
zoveel bij te bouwen in Voorhout. Het is
dus heel efficiënt.”
Eind september zitten de knollen nog in de
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grond. In de kas staan de uit weefselkweek opgekweekte planten, de knollen
voor 2025 of 2026, te wachten om naar buiten te gaan. Alle aandacht is nu gericht op
de snijbloemen. Dagelijks verlaten tussen
de vijftig- en honderdduizend stelen het bedrijf. “Heel veel gaat naar het buitenland”,
vertelt Kortekaas, “vooral in Duitsland is
de calla gewild.” Kortekaas loopt langs de
karren met verschillende tinten calla’s,
variërend van wit, geel, tot oranje- en
paarstinten. “We hebben veertien soorten.
Dat vinden wij genoeg. want wat voegt
een extra kleur paars nog toe? Bovendien
hebben we graag soorten die hufterproof
zijn. De zantedeschiateelt is namelijk best
moeilijk en gevoelig voor virussen.”
De ’s middags gesneden calla’s worden
vroeg in de ochtend verwerkt op twee boslijnen. Naast elkaar draaien een groene en
een blauwe machine. De broers Kortekaas
hebben behalve een zes jaar oude Havatec,
ook een gloednieuwe Furora van Bercomex
staan. Een bewuste keus, vertelt Ton Kor-

tekaas. “De Havatec is een semi-automatische boslijn. Daar heb ik nog twee mensen
nodig om de bloemen enkel op te leggen
en voor het afsnijden van de bossen. Bij de
Furora gebeurt dat allemaal automatisch.
Je hoeft de bloemen alleen nog in te hoezen. Dat bespaart dus arbeid.”
Dat laatste is voor de broers een belangrijk
criterium. Handjes zijn steeds lastiger te
krijgen, ondanks de inzet van verschillende uitzendbureaus. Ton: “Vandaag zou
ik drie extra krachten krijgen, maar per
saldo heb ik er vier minder. Dat scheelt
dus zeven paar handen. En die heb ik wel
nodig om een machine te voeden. Nee,
het is echt pet vandaag”, constateert hij
mopperend.

INVESTEREN OF VERDER KIJKEN
Toch is personeelsgebrek geen reden om
de Havatecmachine naar het museum te
verbannen en een extra volautomatische
Furora bij te kopen. “Dan speelt de prijs
van de machine ook een rol. Het gaat
uiteindelijk niet om een paar centen.”
Groot voordeel van de Furora is wel dat
de machine flexibel is. Dat betekent dat
vanaf november de bosmachine ook
gebruikt kan worden voor een andere
bloementeelt. “Dat is nu niet aan de orde
en we overwegen ook geen bedrijfsswitch.
Maar het kan wel. De Havatec is een prima
machine, maar geschikt voor één bloe-
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Een deel van de calla’s wordt geveild, om de bloem ‘zichtbaar’ te maken.

mensoort. Uiteindelijk kies je dan om of
te investeren in jouw eigen product of om
nog wat verder te kijken.”
Meerdere boslijnen betekent dat meer kennis nodig is voor het onderhoud. Dus hier
komen verschillende monteurs over de
vloer? Ton Kortekaas grijnst. “Ik hoop dat
ik er geen een nodig heb. Maar we hebben
sowieso een eigen monteur in dienst voor
het hele machinepark. Naast de boslijnen
heeft het bedrijf ook de nodige trekkers,
vorkheftrucks, koelcellen, weeglijnen
voor de knollenteelt, ‘broodsnijmachines’
voor de vermeerdering van de knollen en
andere apparatuur. Je moet als teler overal
verstand van hebben. Machines, wet- en
regelgeving, wat je mag spuiten en oh ja,
we doen ook de calla’s er nog bij. Vergelijk
het maar met topsport. Alleen zijn wij
tegelijkertijd de keeper, de aanvaller en
de verdediger én we moeten het gras nog
maaien.”
Verdere automatisering staat nu niet op
de planning. Reden is ook hier weer het
tekort aan handjes. “Ik zou nog zoveel
willen maar zonder mensenhanden lukt
het niet. Dat zie ik echt als de bottleneck
voor de komende tijd.”

Gebrek aan handjes noopten de broers Jan en Ton Kortekaas tot de aankoop
van een nieuwe Bercomex boslijn.

24 september 2021

24 september 2021

010-13 Repo Kallaland-l.indd 13

24 september 2021

13

20-09-21 11:05

