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Dieper planten met
Pink Innovation
Sinds januari 2021 hebben werknemers
Jim Luitjes en Coen van der Gragt
machinefabriek Pink Innovation van
oprichter Marcel Pronk overgenomen.
Het bedrijf staat bekend om zijn ‘Roze
Rooiers’ en ‘Pink Planters’. Stickers
met ‘Think Pink’ zijn te vinden op alle
paars met roze machines die het bedrijf
maakt. Na deze overname blijft de kleur
roze, maar de kleur paars wordt op de
plantmachines vervangen.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

W

ie zoekt naar het pand van machinefabriek
Pink Innovation op Spĳkerboor 3 in Oostwoud, zal het voorlopig niet vinden. Het
pand dat er ooit stond, is namelĳk binnen
20 minuten volledig verwoest door een brand op 15 mei
2020. “Het personeel had net pauze toen het gebeurde”,
laat mede-eigenaar Coen van der Gragt weten. Hĳ weet het
nog als de dag van gisteren. “Het personeel is in veiligheid
gebracht en de brandweer was er heel snel, maar ze konden niets meer doen.” Toch waren ze na deze klap binnen
anderhalve maand weer volledig operationeel. “Waar tover
je zo snel een werkplaats vandaan? Wĳ vonden een schuur
die we konden huren in Wervershoof. De gemeente gaf een
tĳdelĳke vergunning af om hier een constructiewerkplaats
in te maken. Ons voordeel is dat wĳ niet afhankelĳk zĳn van
anderen. Machines bouwen we zelf, we hebben alles in eigen
beheer. Daarom konden we zelf onze werkplaats bouwen.”
Het perceel op nummer 3 zal niet heel lang meer leeg zĳn.
Jim Luitjes, de andere eigenaar van het bedrĳf, hoopt dat in
maart 2022 de fundering wordt gelegd.
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Ten tĳde van de brand was het bedrĳf nog in handen van
oprichter Marcel Pronk. Sinds januari 2021 hebben Luitjes
en Van der Gragt het samen overgenomen. Luitjes kwam in
2017 in dienst als verkoper. Van der Gragt was er vanaf 2000
bĳ. Hĳ begon als monteur en werd later hoofd werkplaats.
Een aantal jaar was hĳ elders werkzaam, maar hĳ kwam
in 2017 terug. Waarom januari 2021 het moment was voor
de overname, is volgens Van der Gragt de motivatie om het
bedrĳf door te ontwikkelen. “Marcel wilde al eerder een stap
terug doen. Hĳ zei ‘ik heb dit twintig jaar gedaan, nu mag
iemand anders dit twintig jaar doen’. Wĳ wilden meer aandacht voor de nieuwe manier van construeren. Zo hebben
we dit jaar een nieuwe plantmachine op de markt gebracht.”
Deze werkt in principe hetzelfde als hun andere plantmachines, maar er is gebruik gemaakt van een nieuwe manier
van bouwen. Luitjes: “We hebben de nieuwste technologie
gebruikt. Binnen het bedrĳf werken wĳ met een groep
jongens met kennis van de nieuwste technologieën. Wĳ
stimuleren ze om mee te denken met het product. Hierdoor
is de manier van bouwen tegenwoordig anders.”
Verbeteringen komen niet alleen vanuit het bedrĳf. “De
meeste suggesties komen uit de markt”, geeft Luitjes aan.
“Zodra wĳ een verbetering doorvoeren, kĳkt de klant
meteen naar een nieuw verbeterpunt. Er blĳft altĳd iets te
verbeteren. Hierdoor til je het product uiteindelĳk naar een
hoger niveau.” Het bedrĳf speelt in op trends in de sector.
Luitjes: “Dieper planten en een grotere capaciteit zĳn trends
van de laatste jaren. Daar hebben we met de nieuwe plantmachine rekening mee gehouden.”
De constructiewerkplaats staat in Wervershoof, maar op
Spĳkerboor 4 in Oostwoud is de montagewerkplaats van
Pink Innovation. Hier is een deel van het kantoor, staan
machines klaar voor afleveren, worden machines aangepast
en in elkaar gezet. Zo is een medewerker bezig met het
aanpassen van de hydrauliek van een kopmachine. In de
werkplaats in Wervershoof is het frame van de kopmachine
verbreed naar 1,80 meter en gespoten, in Oostwoud worden
de slangen en een nieuw rondsel gemonteerd. Twee andere
medewerkers zĳn bezig met de elektronica en programmering van diverse machines, waaronder een kopmachine. In
totaal werken er achttien medewerkers bĳ Pink Innovation.
Hun dag begint om zeven uur: “Als je vroeg begint, kun je
laat stoppen”, grapt Van der Gragt. Op dit moment staan er
met name kop- en rooimachines in de schuur. Luitjes: “Nu
worden de bollen geplant. Voor deze periode moesten alle
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Jim Luitjes (links) en Coen van der Gragt
bij de nieuwe plantmachine.

plantmachines, voorladers, bunkerdaken en rupssystemen
klaar zijn. Daarna verschuift het werk naar onderhoud en
onder andere kopmachines maken; deze moeten voor april
klaar zijn. Aansluitend bouwen we rooimachines en gaan
vervolgens weer over naar plantmachines.”

PLANTDIEPTE
De nieuwe plantmachine is aangekocht door loonbedrijf No
Limit. Ricardo Niele, chauffeur bij No Limit, rijdt op een 140
pk trekker met daarachter de plantmachine. Hij is de eerste
die ermee werkt en tot dusver gaat dat goed op de klei: “De
plantmachine gaat makkelijk door de grond, loopt soepel en
je hebt goed overzicht. Er moesten nog wat puntjes op de i
gezet worden, maar daarvoor hebben we niet stil hoeven te
staan.” No Limit is de grootste klant van Pink Innovation.
Het is daarom niet gek dat deze als eerste bij hen draait.
Daarnaast heeft No Limit meegedacht met het prototype.
De insteek van de nieuwe plantmachine was dat hij makkelijker en dieper kon planten. Normaal is de plantdiepte 17/20
cm. Deze plantmachine kan tot 24 cm. “We hebben een

Van medewerker tot eigenaar
Pink Innovation is in 1999 opgericht door Marcel Pronk. Na ruim twintig jaar
vond hij het tijd om het stokje over te dragen. Sinds januari 2021 zijn Jim Luitjes
(32 jaar) en Coen van der Gragt (45 jaar) de nieuwe eigenaren. Luitjes is in 2017
aangetrokken voor de verkoop. Van der Gragt begon als monteur in 2000, werd
hoofd werkplaats en is nu mede-eigenaar. De achttien medewerkers worden
aangespoord om mee te denken tijdens de bouw van nieuwe machines, want
innovatie vinden de ondernemers belangrijk. Van der Gragt: “De bollenteelt is
een innovatief vak, zowel binnen als buiten de schuur. Dat werkt motiverend.
Samen denken we na over vernieuwingen.” Bij machinebouwer Pink Innovation
komt alles uit eigen koker: het ontwerpen, tekenen, de elektronica, het programmeren en het bouwen. Behalve nieuwbouw van diverse machines – zoals
rooimachines, rupssystemen, kopmachines, bunkerdak/voorladers en plantmachines – doet het bedrijf ook het onderhoud en de verkoop van producten
als beregeningshaspels en spitmachines van andere merken.
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De nieuwe kleuren voor de ‘Pink Planter’.
Werknemers zijn bezig met de elektronica
van de kopmachine.

nieuw frame gemaakt om een betere gronddoorstroming
te creëren. Een ‘oude’ plantmachine kan ook zo diep, maar
daar was hij niet op ontwikkeld. Door het nieuwe design
heeft de plantmachine meer capaciteit, de grond kan er beter langs waardoor dieper planten mogelijk is met een lichte
trekker. Daarnaast kan er ook sneller gereden worden”,
verklaart Luitjes. Van der Gragt: We hebben op het gewicht
van de machine gelet. In de landbouw schieten sommige
bouwers wel eens door; ze maken steeds zwaardere, loggere
en grotere machines. De nadruk moet volgens ons liggen op
een goede constructie met een niet te hoog eigen gewicht.”

KLEUR
Bijzonder aan de nieuwe plantmachine is de vernieude diepteregeling. Hierdoor zit de planter sneller op de gewenste
plantdiepte. De aansturing van de planter is nu elektronisch,
vroeger was deze hydraulisch. “Het nadeel van hydraulische aansturing is dat deze eerst warm moet worden. Koud
reageert hij trager. Er zijn regelingen om het verschil terug
te meten, maar elektronische aansturing is gemakkelijker,
strakker en beter”, legt Van der Gragt uit.
Op deze plantmachine zijn voor het eerst de nieuwe kleuren
te zien. De kleuren van Pink Innovation zijn al jaren paars
met roze. Het roze blijft, maar het paars op de plantmachine
wordt ingewisseld voor zwart en grijs. Wie de machine goed
bekijkt, ziet naast roze nog wat paarse of ongekleurde onderdelen. “Doordat de plantmachine in het seizoen is gebouwd,
kon niet alles op tijd in de juiste kleur gespoten worden”,
zegt Luitjes. “Dat doen we na het plantseizoen.”
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