Bollen op een
presenteerblaadje
geplant
Na drie jaar dokteren in de hallen van Havatec in Nieuw-Vennep draaien de eerste
bollenplantmachines alweer een aantal weken bij Wesselman Flowers in Roelofarendsveen.
Ondernemer Joost Wesselman is er tevreden over. Een van de meest arbeidsintensieve
klussen is nu geautomatiseerd. Dat brengt rust in het bedrijf en in het hoofd. “Want wil je
groeien, dan wordt personeel organiseren steeds lastiger.”
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3D-opname van de bollen die op een schoteltje
liggen. Zo wordt de boven- en onderkant van de bol bepaald.
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rie jaar nadat de ISO-Groep de ‘ISO Bulb Planting
System’ introduceerde, heeft Havatec een bollenplantmachine ontwikkeld die volgens Mark Fikkers,
directeur van Havatec, er minimaal gelijkwaardig
aan is, zo vertelde hij een dikke week nadat bij Wesselman de
twee bollenmachines voor het eerst draaiden. “Dat is gelukt,
maar spannend is het nog wel”, zei hij toen. Nu er inmiddels
twee demo-dagen achter de rug zijn waarbij zo’n vijftien
broeiers op afspraak naar de machines zijn komen kijken, is
hij zekerder van zijn zaak. “Er is een hoop serieuze interesse.
Vier machines zijn zelfs al verkocht. Dat is boven verwachting.” Nu is het nog een kwestie van finetunen en optimaliseren. Kwekers die kwamen kijken, vonden het prettig dat zelfs
‘ongepelde bollen’ met nog veel zand en wortels goed werden
geplant. Volgend jaar verwacht Fikkers zo’n honderd units
voor tulpenbroeiers te produceren. De kracht van de plantunit is dat deze ook voor kleinere broeiers, van bijvoorbeeld
3 miljoen stelen, rendabel is. Hij verwacht dan ook snel te
kunnen opschalen in de markt. “Over een paar jaar staan ze
overal.” Naast de broeierij, zijn de export en kwekers van andere gewassen zoals hyacint, ook toekomstige afzetmarkten.
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De eerste tekeningen van de machine werden drie jaar
geleden gemaakt na een brainstormsessie met Wesselman.
Belangrijkste voorwaarden: het moet financieel interessanter zijn dan planten met de hand en de kwaliteit moet goed
zijn. De kweker was twaalf jaar geleden ook betrokken bij de
eerste bosmachine van Havatec. Met het verschil dat toen op
voorhand een groep kwekers mee investeerde in de ontwikkeling. Dit keer bekostigde Havatec de miljoenenontwikkeling zelf. “Drie jaar lang zijn er minimaal tien medewerkers
jaarrond mee bezig geweest”, vertelt Fikkers.
Het verenkelen zonder de bol te beschadigen was een van de
grootste hoofdbrekens. Op drie onderdelen rust een octrooi,
onder andere op het totaalconcept van het planten; van het
verenkelen tot het planten in de bak. Het prototype werd in
2020 gemaakt en draaide vanaf 2 januari dit jaar bij Havatec.
In het broeiseizoen 2020-2021 haalde Havatec kuubkisten
bollen bij Wesselman op en het prototype plantte die, waarna de volle prikbakken weer naar Wesselman gingen. Er zijn
vijf verschillende prikbakken getest en de machine kan uit
de voeten met elke prikbak. Het broeiresultaat was goed,
oordeelt Wesselman; het staat mooier en rechter op de bak.
“Maar voor het broeien op zich heeft machinaal planten
geen voordeel.”
Bij tijd en wijle haalde Havatec er ook een paar andere grote
broeiers bij om te toetsen of ze met de ontwikkeling nog op
de goede weg was. Juni 2021 had Wesselman zo veel vertrouwen in het prototype dat hij op voorhand twee nieuwe units
kocht. Die werden machinaal gemaakt.

PRIKBAK BEWEEGT
Dit broeiseizoen werkt Wesselman met twee van die nieuwe
plantunits. De bollen gaan vanuit de kantelaar deels naar
de plantlijn waar medewerkers nog met de hand planten
en deels richting de nieuwe bollenplantmachine. Via een
opvangbak komen de bollen op een lopende band, die
vervolgens de bollen in de lijn naar de plantunit brengt.
Daar staat een verenkelaar. Die zorgt dat de bollen mooi
aaneengesloten op de band liggen. Slechte bollen worden
eruit gehaald. Eenmaal in de plantunit wordt elke bol op een
soort van ‘cupje’ gelegd dat ontstaat doordat twee banden
bij elkaar komen. Wanneer één bol in een cupje ligt, gaan
de banden weer uiteen en dat zorgt ervoor dat iedere bol
op een soort blauw ‘schoteltje’ daaronder terechtkomt. De
schoteltjes lopen door een zwarte box heen. Hierin worden
ze vervolgens 360 graden gedraaid terwijl camera’s er een
3D-opname van maakt. Zo wordt de boven- en onderkant
van de bol bepaald. Aan het eind, staat het schoteltje stil en
ligt de bol met de spruit naar voren. Een mechaniek zet de
bol rechtop en biedt de bol aan de plantkop aan. Die pakt de
bol op en prikt de bol in de bak. Hoe diep dat moet, is in te
stellen. De plantkop gaat vervolgens weer omhoog om een
nieuwe bol te pakken en in de tussentijd schuift de prikbak
eronder een stukje door. Fikkers: “We hebben dus een vast
plantpunt, maar laten de prikbak bewegen.” Bij het ISO Bulb
Planting System van de ISO Group is het de robotarm die
veel beweegt en die de bollen oppakt en in een steekbrug
plaatst waarna ze worden opgeprikt.
Onder in de plantmachine van Havatec is plaats voor twee
kisten. Een medewerker zorgt voor de aanvoer van lege kisten en zet die onderin op een rollerband. De geplante kisten
komen via een rollerband daarboven weer naar de medewerker toe. Dan volgt de nacontrole. “Gemiddeld staan er twee,
drie bollen verkeerd”, zegt Fikkers. Bij nieuwe soorten kiest
de operator een nieuw patroon in de prikbak. Dit is voor
te programmeren en kan met één druk op de knop. “Koopt

Tulpenbroeier Joost Wesselman (rechts) heeft de eerste twee
bollenplantunits van Havatec gekocht. Mark Fikkers van Havatec (links)
verwacht snel te kunnen opschalen in de markt.

een klant verschillende units, dan is er een overkoepelende
computer en scherm waarbij alle units in één keer kunnen
worden aangestuurd.”

UPDATES
Wesselman haalt een capaciteit die iets onder de 3.000 bollen per uur ligt. Het is de bedoeling dat de machine gemiddeld minimaal 3.500 bollen gaat doen. Fikkers vertelt dat
een medewerker met de hand gemiddeld tussen de 2.500 en
3.000 bollen per uur plant. “Maar er kan zomaar 1.000 bollen per uur verschil zitten tussen de snelste en de langzaamste planter. Dan moet de snelste niet ziek worden.” In de
hallen van Havatec staat een derde plantunit. Fikkers: “Die
wordt de komende tijd aangepast op basis van de ervaringen
bij Wesselman. We maken updates om te kijken of het nog
sneller en beter kan.”
Omdat Wesselman zijn nek heeft uitgestoken en heeft meegedacht, krijgt hij voorrang bij de productie. Volgend seizoen
gaat hij alles automatisch planten. Daartoe heeft hij twintig
plantmachines nodig. “Tien voor de Sotaweg en tien voor de
Floraweg, ervan uitgaande dat ze 3.500 bollen per uur planten”, zegt Wesselman. De machines gaan bij hem 16 uur per
dag draaien, zes dagen in de week, waarbij twee operators
de boel in de gaten houden. Wesselman vindt het prettig dat
hij de bollen met deze manier van planten ook gewoon kan
blijven natmaken. “Dat geeft minder beschadiging aan de
bollen.”

SCHEELT VEEL ROMPSLOMP
Aankomende zomer benut de broeier om de opstelling in de
verwerkingsruimte perfect te maken. Hij investeert dan op
elke locatie in een robotarm die de bakken op- en afstapelt.
Dat de meest arbeidsintensieve klus voortaan ook automatisch kan, stemt Wesselman gerust. Bij schaalvergroting wil
hij risico’s zo veel mogelijk uitsluiten. Wanneer handwerk
geautomatiseerd wordt, is dat ideaal voor het bedrijfsproces
en de kwaliteit, zo legt hij uit. Op zich kan Wesselman nog
genoeg mensen vinden. “Maar je weet twee dingen zeker”,
zegt hij. “Mensen vinden voor dit werk wordt steeds lastiger
en de personeelskosten zullen alleen maar stijgen. Dus als
de machine nu al uit kan, kan hij dat altijd.” Bovendien
bespaart minder personeel hem organisatorisch gezien een
hoop rompslomp. “Een machine heeft geen pauzes, kantine,
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of huisvesting nodig.”
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