Betere afzuig- en
opslagtechniek

Minder handen
nodig
Schoon plantgoed is essentieel, maar wat
doe je met al het afval? Een kist met vellen en
bolletjes is snel gevuld. G.P. Burger Bloembollen
uit ’t Zand en Fields Source of Flowers uit
Noordwijkerhout dachten samen met Jongejans
Luchttechniek na over oplossingen die zorgden
voor schoon plantgoed en arbeidsbesparing.
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Jim van der Voort
en Gijs Burger bij
de opvangbak met
afvlakker, waardoor
de bak maar één
keer per dag geleegd
hoeft te worden.
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n de meeste bedrijven is stofoverlast
geen probleem meer, aldus Jesse
Vonk, een van de eigenaren van Jongejans Luchttechniek uit Den Helder.
“Door de sterk verbeterde technieken kan
elk bedrijf in principe schoon werken.”
Maar de tijden veranderen en daarmee
ook de vragen die het bedrijf krijgt. Vonk:
“Een paar jaar geleden kregen we vragen
van klanten over de mogelijkheid om de
zure bollen uit het tulpenplantgoed te
halen via het afzuigsysteem. De redenen
waren vooral dat er steeds minder mensen
te vinden zijn om dit werk te doen en de
stijgende arbeidskosten. Het vraagt ook
vakkennis en die wordt ook schaarser.”
Wat volgde was een technische verkenning van de mogelijkheden. “We hebben
daarvoor de cycloon zodanig aangepast,
dat we nu met een ventilator werken die
in de schone lucht draait. De ventilator
hoeft met deze manier van afzuigen nooit
meer te worden schoongemaakt. Het was
echt zoeken naar de juiste zuigkracht. Als
de ventilator te veel lucht wegzuigt, gaan
ook de gezonde bollen mee. Zuigt hij te
weinig lucht weg, dan blijven er te veel
zure bollen in het plantgoed achter. Het
is gelukt om daar een goede balans in te
vinden”, aldus Vonk.
Naast tulpenplantgoed kunnen ook
leverbare bollen op deze manier worden
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geschoond. Verkoper Jim van der Voort
benadrukt dat het dan wel om partijen
moet gaan, die al een tijdje zijn bewaard.
“Bollen die net zijn gerooid, zijn nog niet
voldoende ingedroogd door het zuur en
dus is er nog te weinig verschil in gewicht.
Maar bijvoorbeeld een broeier die voor
het opplanten zijn partij wil controleren
op zure bollen, kan dat ook met deze
techniek doen.”

‘Er zijn minder mensen
te vinden om zure bollen
uit te zoeken’

SNEL VOL
G.P. Burger Bloembollen uit ’t Zand was in
deze oplossing geïnteresseerd. “Dit is wat
we graag wilden, want het is steeds moeilijker om mensen te vinden voor het uitzoeken van plantgoed”, aldus Gijs Burger.
Al snel bleek een probleem als de bollen
via het afzuigsysteem werden weggehaald.
Burger: “Het afgezogen vuil dat in de kist
belandt, komt op een hoop. Omdat deze
voornamelijk in het midden van de kist
blijft liggen, zit de top van de vuilhoop al
snel aan de bovenkant van de kist. Hierdoor lijkt het alsof hij vol is, maar dat is in
werkelijkheid niet het geval. Wij wilden
niet elke schaft de kist moeten legen.”
Voor Burger reden om met Vonk en Van
der Voort om tafel te gaan zitten hoe dit
probleem op te lossen. Vonk: “We hebben
zitten schetsen en daar kwam een systeem
uit, waarbij permanent het afval over de
hele kist wordt verdeeld. Daarvoor is de
plaats veranderd waar het afval in de kist
komt. Met een combinatie van technische
innovaties lukt het om de kist helemaal
en gelijkmatig te vullen.”
Afgelopen najaar heeft het systeem voor

het eerst gedraaid. Burger is tevreden met
het resultaat. “Het is een gebruiksvriendelijk systeem. Daarnaast is het belangrijk
dat de kist nog maar één keer per dag geleegd hoeft te worden. De bak is speciaal
voor deze cycloon gemaakt en is met de
heftruck goed weg te halen.”

RUST IN DE HAL
Bij Patrick en Daan van Steijn van Fields
Source of Flowers in Noordwijkerhout
speelde een ander probleem. “Wij verwerken in de zomer tulpen en in de winter
Freesia. De tulpen zijn bestemd voor de
broeierij. Wij laten de tulpen twee weken
drogen, waarna ze over de schoningsunit
gaan. Dat geeft veel vellen, zand en stof,
waardoor de opvangbak onder de cycloon

snel vol raakt. Gevolg: elk half uur kist
weghalen en legen. Geen leuk klusje en
veel bewegingen door de hal. Via LinkedIn
ontdekte ik de firma Wortmann uit Emmen, die zelfcomprimerende containers
bouwt en in samenwerking met Jongejans
Luchttechniek plaatst. Bij een collega-kweker was door Wortmann zo’n container
gebouwd. We zijn gaan kijken en vonden
dat een goede oplossing. In overleg met
Jongejans Luchttechniek hebben wij een
container onder de cycloon geplaatst. De
container laten we nu eenmaal per week
legen. Dat geeft zoveel rust in het bedrijf.
Geen heftruckbewegingen meer elk half
uur en het scheelt gewoon arbeidsuren.
We zijn dik tevreden met de samenwerking met Jongejans en Wortmann.”

Onder de cycloon van Patrick van
Steijn is een zelfcomprimerende container geplaatst, waardoor
deze nog maar één maal per week
geleegd hoeft te worden.
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