‘Eindelijk werken zoals
we al jaren willen’
Een investering voor de komende dertig
jaar. Zo zien de broers Roy en Jim en
neef Jan-Willem Rotteveel de bouw
van de nieuwe kas van 6.000 m2 aan
de Langevelderlaan in Noordwijk. De
vasteplantenkwekers denken met de
nieuwbouw efficiënter, makkelijker en
beter te kunnen werken. “We worden
hier een beter bedrijf van”, aldus Roy
Rotteveel.
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O

p het terrein van de Gebr. Rotteveel is het begin
januari een drukte van belang. Buiten op het terrein van 5,5 hectare staan overal planten in potjes
te wachten om in het voorjaar uit te lopen. In de
schuur wordt ondertussen hard gewerkt om wortelstekken
te maken van de meer dan 400 soorten vaste planten. Tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw
van 6.000 m2 kas, waarvan 1.000 m2 schaduwkas. Machines rijden af en aan om de grond in de kas te egaliseren,
zodat vervolgens waterdichte folie kan worden neergelegd.
Ook het buitenplein, waar straks de bestelde planten
worden klaargezet, wordt opnieuw aangelegd. Langs de
achterkant van de nieuwe kas wordt een betonnen rand
gemaakt van overtollige platen. “Bij noordwestenwind kan
het hier best lelijk zijn. En als je kratten hebt staan, waaien
ze in ieder geval niet tegen de kas aan. Bovendien hadden
we deze betonplaten toch over”, vertelt Jan-Willem, terwijl
een nieuwe plaat door een kraan wordt gebracht.

EERSTE BOUWPLAN
De drie eigenaren van de vasteplantenkwekerij zijn blij
dat de nieuwbouw binnenkort in gebruik kan worden
genomen. Al in 2016 dienden ze het eerste bouwplan in
bij de gemeente Noordwijk. Dat werd door de provincie
tegengehouden omdat de kas te groot werd. “We hadden
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land van de buren gekocht, waarop drieduizend meter kas
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gebouwd mocht worden. Maar die bouwrechten mochten wij vervolgens niet gebruiken boven op onze eigen
zesduizend vierkante meter. Best raar eigenlijk, want de
buurman had wel mogen bouwen”, vertelt Roy Rotteveel.
De vasteplantenkwekers dienden vervolgens een nieuw
bouwplan in, dit keer precies de vereiste zesduizend
vierkante meter. Alleen was in de tijd tussen de aanvraag
en vergunningverlening, aan de overkant van de weg
een huis gebouwd, waarvan de bewoner bezwaar maakte tegen het verminderde uitzicht. Gevolg was een jaar
uitstel en zelfs nu nog, terwijl de kas bijna klaar is, loopt
de bodemprocedure nog bij de bestuursrechter in Den
Haag. Blij zijn de vasteplantenkwekers niet met de gang
van zaken, want door de vertraging liepen de bouwkosten flink op. “Maar nu staat de kas er en kunnen we een
stap voorwaarts maken. Het is leuk om zo’n mooi plan te
realiseren. Wij zijn nu 34, 37 en 32 jaar oud en dit staat er
voor de komende dertig jaar. We hebben echt zin in het
nieuwe seizoen.”

Door de buitenwanden te isoleren met een energiescherm,
wordt de gasrekening zo laag mogelijk gehouden. “We
verwarmen niet heel veel. We kweken buitenplanten, dus
we houden de kas hooguit vorstvrij. Onze gasrekening is dus
niet heel erg hoog. We moesten nu kiezen tussen de prijs
van een kuub gas of meters isolatiedoek en hebben voor het
laatste gekozen. Je bouwt deze kas voor misschien wel dertig
jaar, dus wil je het gelijk goed doen.”
Om extra energie te sparen is ook de binnenwand van de kas
deels geïsoleerd met polycarbonaat. Het gaat om de 500 m2
van de kas die is ingericht als nevelkas. Hier worden vanaf
het voorjaar de bladstekken neergezet in een ruimte met
een luchtvochtigheid van 90 procent en een temperatuur
van 20 graden. In deze kas ligt vloerverwarming en is een
hogedruknevelinstallatie aangebracht. “Vergelijk het met de
nevel die op de groenteafdeling van de supermarkt aanwezig
is. De groente en bij ons de planten worden niet nat, maar

OUDE KAS
De nieuwbouw komt in de plaats van een vijftig jaar oude,
kleinere, kas. De Rottevelen huurden op twee plekken kasruimte bij. Dat betekende veel tijdrovende en dus kostbare
ritjes met de planten. Roy: “Wij hadden nog het geluk dat
we in Noordwijkerhout kasruimte konden huren maar je
blijft afhankelijk van een ander. Straks houden we onze
eigen broek op én hebben we alle planten op één locatie.”
De oude kas, waarvan het jongste gedeelte uit 1992 kwam
en toen al tweedehands was, was niet alleen te klein maar
voldeed ook niet meer aan alle eigentijdse wensen. Zo was
de kas te laag waardoor het erg warm kon worden. De
ruiten waren niet meer goed schoon te krijgen, twee rijen
luchtramen gingen niet meer open en in de zomer moest
het glas worden gekrijt om de zon tegen te houden. De
nieuwe kas van diffuus glas is 5,5 meter hoog, geïsoleerd
en voorzien van een schaduw- en een energiedoek. “Met
het schaduwdoek kunnen we bijvoorbeeld alleen tussen
twaalf en vier de zon weren. Zo kunnen we de planten
geleidelijk aan de zon laten wennen. Nu moesten we oppassen dat ze niet verbrandden als ze opeens de hele dag
buiten stonden”, aldus Roy.

‘Dit staat er voor de
komende dertig jaar. We
hebben echt zin in het
nieuwe seizoen’
Roy Rotteveel

14

28 januari 2022

28 januari 2022
013-15 Rotteveel V2.indd 14

20-01-2022 14:59

Achter de kas zijn twee bassin geplaatst. Een voor de opvang van regenwater en een voor gerecirculeerd water uit de kas.

Langs de schaduwkas van 1.000 m2 worden de laatste leidingen gelegd.

Drainageslangen worden in de teeltondergrond gelegd.

kunnen wel goed wortelen. Met de lagedruknevelinstallatie
in de oude kas kregen we de luchtvochtigheid midden in de
zomer niet altijd hoog genoeg.”
In de kassen wordt het gebruikte water opgevangen en opnieuw gebruikt. Daarvoor is een apart bassin aangelegd achter de kassen. “Tot nog toe gebruikten we hier slootwater
om de planten water te geven. Regenwater is beter, dus dat
vangen we nu op in een apart bassin. In een tweede bassin
komt het water uit de kas, zodat we helemaal geen uitspoeling naar de sloot meer hebben. De eisen worden steeds
strenger, dus als je dat over tien jaar alsnog moet inbouwen,
wordt het veel duurder dan het gelijk meenemen.” Voordeel
van de dichte vloer is dat de vasteplantenkwekers kunnen
overstappen op vloeibare bemesting. “Daar wachten we nog
even mee, We moeten het komende jaar al wennen aan de
nieuwe kassen, dus we blijven even bij de vaste, langzaam
vrijkomende, kunstmest.”
Achter de glazen kas staat nog een schaduwkas van 1.000
m2. Hier bestaan de wanden uit groen doek en het dak uit
een beweegbaar doek. Dit wordt de plek voor de schaduwplanten, die geen fel zonlicht verdragen. Voor deze kas is het
raamwerk van een deel van de oude kas hergebruikt. “Dat
was veel goedkoper dan een compleet nieuwe schaduwkas

bouwen. We huurden altijd een vergelijkbare kas, maar we
zijn blij ook dit op het eigen terrein te hebben.”

PRODUCTIE NIET OMHOOG
De nieuwbouw betekent niet dat de productie op de kwekerij
omhoog gaat. Nu verlaten jaarlijks rond de 3 miljoen jonge
planten het bedrijf en dat blijft zo. “We denken wel dat de
kwaliteit omhoog gaat. Wellicht een nog uniformer gewas
en minder uitval omdat de omstandigheden in de kas beter
zijn. Maar belangrijk is dat we efficiënter én prettiger kunnen
werken. Een voorbeeld? Zo kunnen we nu de planten van
het land in de kas spoelen, iets wat voorheen buiten moest
gebeuren. Dat was echt een rotklus hoor, als het koud was en
regende”, aldus Roy. “Het plein was soms net een ijsbaan.”
Begin februari wordt de kas gevuld met de nu nog elders
ondergebrachte planten. Daarmee is een jarenlange wens van
de drie Noordwijkse kwekers in vervulling gegaan. Voorlopig
kunnen ze vooruit met de nieuwbouw. “Misschien dat we
de schuur nog eens willen aanpakken als het mag van de
gemeente. Maar dat is in de toekomst. Eerst willen we dit
terrein nog een beetje mooi aankleden met groen en gaan we
hier gewoon aan het werk. Eindelijk, na al die jaren wachten,
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kunnen we gaan werken zoals we al jaren willen.”
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