‘Grote stappen gezet met
opplantmachine’
Drie broeiseizoenen geleden gooide de firma J. Hopman en Zn
uit Egmond-Binnen het roer radicaal om. De kostprijs moest
naar beneden. Vader John en zoon Jaap dokterden zelf een
meerlagenteeltsysteem voor tulpen uit. Die tijd kregen ze ook
lucht van de tulpenbollenprikmachine van de ISO Group. Ze
schaften als een van de eersten het ‘ISO Bulb Planting System’
aan. “We geloofden vanaf dag één in deze machine”, aldus
Jaap Hopman.
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n het kantoor hangt een ingelijst
A4’tje. ‘Hij die beslist en zich wel eens
vergist, brengt meer geld in de kist
dan de perfectionist die de aansluiting
mist.’ Het typeert het ondernemerschap:
vooruitdenken, lef hebben en met ideeën
komen en doorpakken. Zo ging het ook
met de tulpenbollenprikmachine. Die
kwam in februari 2020 op de broeierij.
“Als we overstappen op een palletsysteem
voor meerlagenteelt en ook nog eens
automatisch gaan opplanten, kunnen we
een grote slag maken in de kostprijs, was
destijds de gedachte”, vertelt Hopman.
Het bedrijf had net een huurlocatie voor
de broeierij vaarwel gezegd. Die bracht
te veel kosten met zich mee voor de weg
die het bedrijf was ingeslagen: de stap
naar het retailsegment. Geen huurlocatie
betekende wel dat de vierkante meters in
Egmond-Binnen beter moesten worden
benutten. De kwekerijtak van Hopman
heeft in de zomer namelijk veel ruimte
nodig voor het drogen en verwerken. De
oplossing was een teeltsysteem dat na het
broeiseizoen kan worden afgebroken. “We
bedachten en ontwikkelden een twee- en
deels drielagenteeltsysteem waarbij we
tulpen in kisten op pallets broeien.”

‘SLIJPTOL ERIN’

Het nieuw bedachte verenkelingssysteem
werkt veel eenvoudiger.
“Vanaf dit seizoen gaat
alles heel goed”, aldus
Jaap Hopman.
Nacontrole is nog wel
nodig. Maar dat kan één
persoon gemakkelijk
alleen af.
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Zonder de huurlocatie kon het bedrijf het
werk met minder personeel af. Hopman:
“Maar degenen die bleven, hadden wel
de handen vol aan het verwerken van de
geoogste tulpen. Een opplantmachine paste
daarom heel goed in ons arbeidsplaatje.”
Hij wist van de eerste productierobot die
in 2019 bij Bas Karsten draaide en ging het
gesprek aan met de ISO Group. Met een jaarproductie van rond de 10 miljoen stelen zou
de machine in ongeveer zes jaar uitkunnen,
luidde de rekensom. Op 27 februari 2020
werd één machine met vier robotarmen geleverd. “Vanaf het eerste moment geloofden
we erin”, aldus Hopman. “Maar dat eerste
seizoen liepen we tegen vrij veel dingen
aan. Er waren met name problemen met
het verenkelen en de steekbrug. ISO liep
niet voor deze problemen weg. Het eerste
seizoen was er altijd een monteur aanwezig
om zaken op te lossen.”
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Hopman bedacht zelf een palletsysteem voor de meerlagenteelt.

Na het eerste seizoen paste ISO Group de
machine rigoureus aan. Paul Blom van ISO
Group daarover: “De slijptol ging erin. Dat
gebeurde vóór het deel met de Vision-techniek. Er kwam een nieuw verenkelingssysteem, een nieuwe steekbrug en softwaretechnisch werden zaken aangepast.” Het
oude verenkelingssysteem was te complex
en daardoor storingsgevoelig. Hopman:
“Daardoor haalden we de capaciteit niet.
Ook zagen we soms beschadigingen.” Nu
werkt het verenkelen veel eenvoudiger.
Blom: “Er komt een enkele laag bollen op
een band die vervolgens een trilgoot vult.
Aan het begin van de goot is er voldoende
ruimte om dubbele bollen te laten zakken. Aan het eind liggen de bollen mooi
aaneengesloten. Daarna worden de bollen
door snelheidsverhoging op de v-band uit
elkaar getrokken. Die legt ze op de band
en dan gaan ze langs de zes camera’s met
Vision-techniek.” Ook aan de steekbrug
werd flink gesleuteld. In de machine van
Hopman werden de bollen in dertien kokertjes op een rij gelegd. In de vernieuwde
steekbrug worden de bollen op hun kop
in een rij van zes en de andere keer in een
rij van zeven tussen vier ‘vingers’ in de
prikbak geprikt.

SUPERGROTE STAPPEN GEZET
Gaandeweg werden ook aanpassingen gedaan vanuit wensen van de gebruikers. Zo

Herintroductie

Aan de steekbrug heeft ISO Group
flink gesleuteld.

Inmiddels werken dit broeiseizoen tien
bedrijven met het ISO Bulb Planting System,
totaal zijn dat 27 machines met ieder vier
robotarmen. In 2018 draaide het prototype
bij Bas Karsten van Rainbow Colors. De eerste machines uit de productie gingen in het
seizoen 2019-2020 ook naar Karsten en naar
M.T. Burger en Fa J. Hopman. Omdat deze
bedrijven best wat problemen ondervonden,
zette de ISO Group de productie en verkoop
‘on hold’. Paul Blom van ISO: “Ontwikkelen is
soms ook een stapje terug doen. We hebben
hem toen eerst doorontwikkeld en voerden de
grote verbeteringen in het seizoen 2020-2021
door bij zeven machines bij deze eerste drie
klanten.” Over vorig seizoen was ISO tevreden en daarom kon er vanaf december weer
besteld worden. Blom ziet het als een herintroductie. “Op de Mechanisatiebeurs wilden
we groots uitpakken, maar helaas ging die
niet door.” Het bedrijf heeft voor 2022-2023 al
ruim dertig machines verkocht. Ook is het in
gesprek met bedrijven voor het seizoen daarop. Tot nu toe zijn het allemaal waterbroeiers
die hebben gekocht, maar voor de potgrondbroei ziet ISO ook mogelijkheden.
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De heftruck heeft een voorname rol in het
bedrijf. Die brengt de pallets naar de oogstschuur en vervolgens de lege pallets richting
de wasstraat die Hopman ook deels zelf heeft
uitgedokterd en gemaakt.

legde Hopman de vraag neer om de robot
niet alle rijen in de kist te laten planten.
“Je hebt wel eens een paar handen over.
Als die persoon een of twee rijen met de
hand kan planten, dan plant je netto meer
bollen per uur. De machine blijft dan wel
10.000 bollen per uur planten, maar in
plaats van 100 bakken kun je er dan 110
of 120 planten.” ISO Group vond dat een
slimme zet en ze voerde deze optie in alle
machines door. Ook programmatechnisch
zijn er ‘supergrote stappen’ gezet, vult
Hopman aan. Sinds er in zijn machine
andere software zit die de communicatie
met de robots regelt, gaan er veel minder
bollen retour.
Tegenwoordig zit er ook een zuurscheider
op. Hopman loopt naar het eind van de
machine en laat de mand zien waar de
zure bollen in vallen. Hij is er blij mee. “Je
stelt het percentage soortafhankelijk in.
Meestal staat hij op 95 procent.” Hij neemt
meteen even een kijkje bij de medewerker
die de geplante bakken controleert en zo’n
twee of drie bollen opnieuw plant. “Vanaf
dit broeiseizoen gaat alles heel goed”, concludeert hij. “De machine komt gemakkelijk aan gemiddeld 10.000 bollen per uur.
Onze verwachtingen zijn uitgekomen.
Alles wat nog beter kan, hoort bij de doorontwikkeling en is mooi meegenomen.”
Vandaag is er toevallig iemand van de ISO
Group bij de machine, want optimaliseren
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is nog mogelijk. Blom: “Doordat we steeds
meer gebruikers krijgen, beschikken we
over steeds meer data.”

GRENS OPZOEKEN
De vraag rijst of Hopman het sorteer- en
pelwerk heeft aangepast. “We halen de
allergrofste bollen, zoals de 12-en en
14-op, er bij het sorteren in een partij
uit. Want bij grove bollen en ook bij veel
losse vellen plant de machine iets minder
goed.” Dan heeft de machine de informatie niet snel genoeg bij de robot en komen
de bollen nog een keer langs. Dan wordt
een capaciteit gehaald van 9.000 bollen
per uur. “Met 10-en en 11-en draaien we
gemiddeld al 11.000 bollen per uur.” De
theorie is dat hoe schoner de bollen zijn,
hoe mooier de machine plant, aldus Blom.

Maar in de praktijk ziet hij dat kwekers de
grens daarin opzoeken. “Eerst zeiden we
ook tot bolmaat 13 planten, maar nu gaan
er ook grovere bollen overheen en dat
gaat best goed.” Nu er niet meer met de
hand wordt opgeplant, geeft dat volgens
Hopman enorm veel rust. Zo is er een stuk
minder personeel nodig. “We hebben nu
een broeierij van tussen de 11 en 12 miljoen stelen. Dat doen we met zeven man.
Soms zitten we in de kantine en voelt het
nog wat onwennig omdat het zo rustig is.”
Wat tevens prettig is, is dat hij als werkgever niet zo veel meer in het werk hoeft
te stellen om het werk te verdelen onder
de mensen. “De een wilde altijd liever dit
doen, de ander liever dat. Nu vinden alle
medewerkers het opplanten het mooiste
werk dat er is.”
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