Fraai staaltje
nieuwbouw
Na een catastrofale brand bij Wit Flowerbulbs
staat het bedrijf weer fier overeind. De laatste
brandweerwagen was nog niet van het pad of de
eigenaren blikten al vooruit. Een nieuwbouwplan
werd in rap tempo gemaakt én uitgevoerd. Tevreden
kijken ze nu terug op het laatste rooiseizoen. “We
zijn weinig dingen tegengekomen waar we spijt van
hebben”, aldus Peter Wit. De besognes brachten het
bedrijf zelfs kansen.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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n een van de hallen van Wit Flowerbulbs in ’t Veld staat een hoogwerker
die reikt tot de nok. Drie medewerkers boenen met een sopje de spanten
schoon. “Het laatste roet wordt eraf
gehaald”, zegt Nico Wit, een van de vier
eigenaren. De roetresten zijn overblijfselen van de verwoestende brand op 30 juli
2020 (zie kader). Doordat brandweerlieden
in deze hal de wand nathielden, werd een
grotere ramp voorkomen. De vier eigenaren – naast Nico zijn dat zijn broer Peter
en zijn zoon Mike en Arie van Dijk – blikken kort terug op die nacht. “Eerst deed ik
het af als een barbecuelucht van de buren
en draaide me nog eens om”, zegt Nico.
Even later kwamen de vlammen uit de
nok van het bedrijfspand. Niet veel uren
later, op het hoogtepunt van de brand,
stonden er 23 brandweerwagens. De vier
zijn blij dat er onder de brandweerlieden
een paar collega-kwekers waren. Peter:
“Zij kenden ons bedrijf én wisten wat
prioriteit heeft op een bollenbedrijf. De
bollenkraam is natuurlijk het grootste
kapitaal.” De eerste wagens van de brandweer blusten aan de voorkant. Anderen
die het bedrijf wat meer kenden, reden
door naar achteren. Zij richten zich op het
nathouden van een wand in de hal waarin
nog veel bollen stonden. “Zo is erger
voorkomen. Daar stonden namelijk 1.100
kisten plantgoed en leverbaar. Hadden
die vlamgevat, dan was er geen houden
meer aan geweest”, zegt Peter. Nico, die
een paar meter naast het bedrijf woont,
sommeerde de brandweer nog weg bij zijn
woonhuis. “Laat zitten. De bollenkraam is
veel belangrijker.” Wel had hij voor de zekerheid de fotoboeken uit zijn huis gered.
“Later bleken dat de kookboeken te zijn”,
zegt Peter smalend.

RAZENDSNEL SCHAKELEN

De vier eigenaren van Wit Flowerbulbs (v.l.n.r.): Mike Wit, de broers Peter Wit en Nico Wit en Arie van Dijk
hadden slechts drie weken de tijd om over de nieuwbouw na te denken.
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Rond 10.30 uur was het sein ‘brand meester’ en konden ze erin om de zeiknatte
1.100 kisten te redden. Buiten stonden
collega-kwekers al klaar om de kisten naar
het bedrijf van een collega te rijden. Daar
werden de bollen gedroogd. “Met die bollen
is het nog goed gekomen, al zat er wat extra zuur in.” Ook werden er nog heftrucks
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van de laders gered en werd de pv-installatie van de zonnepanelen ontmanteld. Zes
medewerkers van huisinstallateur Kaandorp Wijnker zorgden onder andere voor
aggregaten en om 18.00 uur draaiden alle
droogwanden weer. Nog tijdens de brand
verdeelden de vier ondernemers direct de
taken. Dat ging vrij logisch; ieder had al
een aandachtsgebied binnen het bedrijf.
Peter: “Je bent dan heel blij dat je met z’n
vieren de boel runt. Als dit op één man
afkomt, zit je in een serieuze crisis.”
Peter hield zich bijvoorbeeld bezig met de
verzekering en overlegde met Hollands
Kroon. De anderen zorgden voor nieuwe
spullen aankopen, voortgang in de sortering, verwerking en aflevering, het huurbedrijf in Sint Maarten op stoom brengen
en vervangend assortiment en broeibollen

aankopen. Sommige zaken gingen echt
razendsnel. Zo waren de eerste broeibollen al gekocht nog voordat de brandweer
weg was. De vier bleven er aardig nuchter
onder. Nico: “De dag van de brand was
klote. Maar je moet door. Zwaarmoedigheid
en bij de pakken neer zitten, zit niet in ons
karakter.”

Met de nieuwe hallen is het bedrijf van
het gas af. Boven op de hallen staat een
‘fastload’ koelinstallatie. Ook is er een
warmtebuffer van 260 kuub bij in de
buurt geplaatst.

PLANNEN VOOR NIEUWBOUW
Drie dagen na de brand schetsten de
ondernemers al plannen voor nieuwbouw.
“Normaal doe je hier jaren over. Wij moesten het in drie weken doen.” Ze hadden het
volgende rooiseizoen als harde deadline. De
plannen en investeringen werden ook gedaan voordat ze uitsluitsel hadden wat Interpolis vanwege de brandverzekering zou
uitkeren. Peter: “Je moet met zo’n plan niet

Hart van het bedrijf het zwaarst geraakt
In de vroege ochtend van 30 juli 2020 werd Wit Flowerbulbs getroffen door brand. Die ontstond boven
op de cellen. Na bijna drie uur blussen werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De brand verwoestte
twee grote schuren, totaal 3.000 m2, zo’n 5.500 m2 bleef bewaard. De brand kon niet op een beroerder moment komen. De bollen waren net gerooid en veel stond in de koel- en preparatiecellen. In
totaal gingen 2.000 kisten verloren; zo’n 65 hectare van de totaal 130 hectare plantgoed. Ook veel
preparatiebollen voor de eigen broeierij waren verbrand. Doordat de brandweer op de juiste plek
een ‘natte wand’ maakte, werd erger voorkomen. Hierdoor werden uit die hal ternauwernood zo’n
1.100 kisten plantgoed gered, waarvan een deel leverbaar. Nam niet weg dat juist ‘het hart van het
bedrijf’ werd getroffen: het dure assortiment en kleine partijen van eigen veredelde soorten. Juist de
hallen met opslag, droogwanden, werkplaats, verwerkingslijnen en magazijn werden geraakt. Ook
werden delen van de verbrande zonnepanelen tot kilometers ver meegevoerd en kwamen terecht
op het land van onder andere veehouders. Dit leverde later zo’n 25 schadeclaims van derden op. De
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bepaalde dat de zonnepanelenresten met de hand geraapt
moesten worden. Ook al was Wit Flowerbulbs niet verzekerd, Interpolis, onderdeel van Achmea,
vergoedde deze schade aan derden geheel. De precieze oorzaak van de brand is nooit achterhaald;
waarschijnlijk is het een luchtdroger of een compressor geweest.
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‘Je wordt
er een stuk
wijzer van,
maar je moet
het niet te
vaak hebben’

overmoedig worden.” Uiteindelijk bouwden ze 5.000 m2 bij en dat is 2.000 m2 meer
dan er verbrand was. Ze besloten achteraan
een hal te verlengen, want voor kwamen
ze in de knel met het bestemmingplan. De
indeling en logistieke routes gingen op de
schop. De verwerking werd gescheiden van
het opprikken voor de broeierij en kreeg
een eigen hal met een grote overkapping.
Omdat het medio 2020 al erg druk was
in de bouw, bleef uiteindelijk één van de
vijf aannemers over, die voor het nieuwe
seizoen alles af kon hebben. Begin december werd de nieuwbouw aanbesteed bij
bouwbedrijf Meijer. Ze werkten met een
open begroting, waardoor de vaart erin
bleef en opdrachten meteen verstrekt
konden worden. Ze putten zo veel mogelijk
uit bestaande relaties. Ook anticipeerden ze
op drukte in de bouw. Peter: “In september
kochten we al productieruimte in bij een
betonfabriek voor de heipalen.” Net voor
kerst werden de eerste palen geheid. Meijer
heeft de planning waargemaakt. “Alle drie
de data voor de betonvloer storten werden
gehaald.” De gemeente werkte ook rap mee
met de benodigde vergunningen.

In 2020 plantte het bedrijf 35 hectare minder bollen. Dit jaar kwam het uit op 20 hectare minder. In 2020 kon Wit Flowerbulbs
van hun afnemers – met name de exportbroeierij – aardig wat leverbare bollen deels
terugkopen of gehele koopovereenkomsten
cancelen. De medewerking was groot. “Dat
was ook in hun belang. Doen ze het niet,
dan hebben ze bepaalde bollen over twee
jaar niet meer”, zegt Nico. Door goede
relaties met collega-kwekers konden ze ook
best wat plantgoed kopen. De brand zorgde
er wel voor dat bepaalde soorten, vooral die
in het hogere segment, wel zo’n 30 tot 50
procent in prijs stegen. Sommige soorten
waren niet meer te krijgen. Bij de aankoop
van de bollen gold geen kortetermijnpolitiek. “Je wilt kwalitatief terugkomen op het
niveau waarop je zat. Dan koop je niet het
massa-assortiment aan.”

KRAAM OP WAARDE KRIJGEN
Omdat de kraamkamer vrijwel geheel
verloren ging, heeft Wit Flowerbulbs jaren
nodig om weer een kraam op dezelfde waarde te hebben. Over dit laatste
voert het bedrijf discussie met Interpolis

De megazware koelinstallatie van 1.600 Kw.
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In de hal die ternauwernood werd gered, poetsen
medewerkers het laatste roet van de spanten. Het
dak van de hal moest vernieuwd worden. Ook is er
een brandwerende wand geplaatst.

als het gaat om het vaststellen van de
bedrijfsschade. Wit is hier drie jaar voor
verzekerd. De eigenaren vinden dat bij het
hogere segment ook het tweede en derde
jaar onder bedrijfsschade vallen. Peter:
“Bij ons zit de schade veel meer in de
kwaliteit van bollen dan in de kwantiteit.”
Over dit en nog een paar andere verschillen van inzicht verloopt het overleg nu
stroperig. Maar ze zijn dik tevreden over
de afhandeling van de brandschade, ook
al was dit een zeer complexe klus en vroeg
het veel standvastigheid. Peter geeft aan
dat ze veel aan zijn vrouw gehad hebben.
“Zij is eigenaar van een accountantskantoor en rust niet als het sommetje niet
rond is.” Over de uitgekeerde brandschade
zegt hij: “Achteraf hebben we goed gegokt
op de schadeloosstelling voor brandschade
in verhouding tot onze nieuwbouw- en
investeringsplannen.” Maar wat er nu
staat, daar moest nog wel ‘veel geld bij’.
Gelukkig werkte de Rabobank goed mee.

KANSEN
Hoe kijken ze nu terug? “Je wordt er een
stuk wijzer van, maar je moet het niet te
vaak hebben”, aldus een nuchtere Nico.
De afgelopen jaren kreeg het management
op andere vlakken ook al wat tegenstribbelingen te verstouwen. Ook toen merkten
ze het voordeel met vier man sterk te zijn.
Peter: “Hierdoor wordt er veel gespard. Je
hebt bijna altijd vier inzichten. Dat maakt
een besluit beter doordacht. Zo konden we
bij de nieuwe investeringen ook gemakkelijker kijken naar allerlei innovaties.
Een ondernemer alleen had misschien
vanwege tijdgebrek of te weinig aandacht
besloten alleen de basis terug te zetten.”
Ze verdiepten zich in de nieuwe mogelijkheden van energietransitie. Een nieuw
energieplan maakt dat ze nu gasloos
zijn in de nieuwbouw. Er kwamen een
warmtebuffer en een ‘megazware’ ammoniakkoelinstallatie, die ook dienstdoet
als warmtepomp. Er zijn bovengrondse
batterijen besteld, die de stroom van de
zonnepanelen gaan opslaan. Samen met
partner Enduso stappen ze in een nieuwe
wereld. Die van het in- en verkopen van
stroom. “We gaan stroom onttrekken om
spanningspieken in het net op te vangen
en gaan bij veel vraag op het net onderdelen tijdelijk afschakelen.” Maatschappelijk
verantwoord ondernemen heeft zo voor
hen een nog diepere lading gekregen,
namelijk dat ze nu ook hun steentje
bijdragen aan de energietransitie. Bijna
anderhalf jaar na de brand staat Wit
Flowerbulbs dus weer fier overeind. Nico:
“We zijn voor 98 procent klaar en zijn blij
met onze keuzes.”
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