Aanknopingspunten
zoeken op Greentech
Op de Greentech in de RAI in Amsterdam loopt de bollensector amper rond.
De timing van de internationale glastuinbouwbeurs is vanwege de drukke
rooiperiode niet handig, maar broeiers geven ook aan dat ze hun informatie
wel een stuk dichter bij de dam vandaan halen. Zijn die oogkleppen op terecht?
Greenity liep de rijen met stands door met twee mensen uit de sector.
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“W

e zijn later. Op de snelweg stond al
aangegeven dat parkeren bij de RAI
vol is. We zijn naar Amsterdam Arena
geleid en staan daar nu geparkeerd. We
pakken zo een taxi of metro.” Slechts een half uurtje later
dan gepland, komen Hans Guldemond en Hennie Groothedde om 10.30 uur aan op de eerste beursdag van de Greentech
in Amsterdam. Het voelde even als ‘een mijl op zeven’, aldus
Guldemond, en de metro pakken was nieuw voor hem.
“Maar met een mond en wat proberen, kom je er wel.” De
twee mannen zijn de motoren achter de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen, dé beurs voor de bollensector,

Bij de stand van Corvus Drones is het voor Hans Guldemond (r) en Hennie
Groothedde zoeken naar toepassingsmogelijkheden voor tulpenbroei.
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die zich ook steeds meer op de vasteplantensector richt. Op
deze internationale vakbeurs zijn ze voor het eerst. Sterker
nog, ze hadden er nog nooit van gehoord. Ze gaan kijken of
er ‘iets te halen valt’ voor de bollensector, en dan met name
de broeierij. Als beursorganisatie vinden ze het ook leerzaam
om geregeld andere beurzen te bezoeken. “Je kijkt dan toch
anders naar een beurs”, zegt Guldemond.

ITALIAANSE BEDRIJVEN
“Lekker ruim en licht”, is Grootheddes eerste indruk tijdens
de eerste meters in de RAI-hallen. De Expo Haarlemmermeer, waar de mechanisatiebeurs plaatsvindt, heeft ook veel
daglicht, waar het begin januari tijdens ‘hun’ beurs nogal
eens grijs en bewolkt is. Rij voor rij lopen ze de drie hallen
door, zo’n vierhonderd stands passerend. De een kijkt links,
de ander rechts. Die manier pasten ze ook toe bij de Agritechnica in Hannover. Groothedde is vooral geïnteresseerd
in interne logistiek en slimme technologieën, zoals artificiële intelligentie (AI) en robotica. “Want voldoende handjes
en oplopende personeelskosten zijn de grootste problemen
in onze sector.” Het valt hem op dat er vrij veel Italiaanse
bedrijven staan. Groothedde, zelf verkoper bij Agro Techniek
BV in Noordwijkerhout, weet dat Italië en dan met name
Noord-Italië, het gebied is waar veel mechanische innovaties
vandaan komen. “Daar zitten veel kleine bedrijven die halffabricaten maken.” Een enorme photobioreactor gevuld met
water, led-strings en zuurstofbubbels met daarbij een bord
met ‘patent’ en een symbool dat foto’s maken niet mag,
trekt de aandacht. “Is dit een waterontsmetter?”, vraagt
Groothedde zich af. Na vijf minuten praten blijkt het een
opstelling voor algenteelt te zijn. Guldemond, die naar een
filmpje heeft staan kijken, schrikt van de investering. “Zo’n
algenfabriek kost 7 miljoen euro.”

DOORVRAGEN
Bij het Nederlandse bedrijf Corvus Drones knopen de twee
een gesprek aan met de jonge medewerkers. Het bedrijf
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De verkoper van drones wil
graag de tulpenbroei toevoegen
aan zijn afnemersmarkt

biedt gewasmonitoring in tuinbouwkassen met volledig automatisch vliegende drones die een vluchtplan volgen in de
kas. Vooralsnog wordt de drone vooral ingezet bij veredeling
en opkweek, omdat kiempercentage en bijvoorbeeld Leaf
Area Index de standaard rapportages zijn. Groothedde en
Guldemond onderzoeken door veel door te vragen naar de
bruikbaarheid in tulpenbroei. “In de broeierij staat alles vol
en tegen elkaar aan. Bij grote oppervlaktes overzie je het
gewas niet. De groeiperiode is erg kort. Dus gaat er iets mis,
groeiproblemen, ziekten of zweters, dan wil je dat snel weten, want dat heeft grote gevolgen”, benoemt Guldemond,
die dus wel aanknopingspunten ziet.
Gerhold ten Voorde van Corvus Drones zaagt op zijn beurt
de twee goed door, want hij wil graag de tulpenbroei toevoegen aan hun afnemersmarkt. Guldemond benoemt wat
de meerwaarde zou zijn. “Een goede alarmfunctie, zoals
hebben tulpen een groeiachterstand? Groeien ze te hard?
Hoe rijp zijn ze en klopt dan de oogstplanning? Wordt er
ergens te weinig water gegeven?” De drone inzetten in de
meerlagenteelt wordt lastig, want hij heeft wel minimaal
1,5 meter hoogte nodig. Maar de twee concluderen dat er
nog zat enkelteelten zijn. De kosten zijn nog wel een ding:
de drone wordt voor 1.200 euro per maand verhuurd. De
standhouder heeft interesse in hun mechanisatiebeurs en
vraagt wie daar komen. Mooi, want omgekeerd willen de
twee graag de drone-partij naar Vijfhuizen halen. “Zoiets
hebben we nog niet.” Ten Voorde scant met zijn mobiel de
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visitorsbadge van Groothedde, zo heeft hij meteen alle gegevens. Guldemond: “Dit soort technologie is mooi. Zo’n badge
is misschien in de toekomst ook voor onze beurs toepasbaar.
Aan de andere kant moet je goed kijken wat de meerwaarde
ervan is. Ik schat in dat 90 procent van de mensen op onze
beurs elkaar al kent.”

BRUIKBARE ZAKEN

Groothedde bekijkt een grote drone voor de buitenteelt.

‘De moeite waard’
Groothedde en Guldemond vinden de Greentech de moeite waard voor het
broeiersvak en de bollensector. De periode valt alleen onhandig vanwege het
rooiseizoen. “Iedere beurs die in de buurt komt van je vak, daar haal je wat
uit”, meent Guldemond. Maar dat is niet eens een voorwaarde. Hij noemt
het voorbeeld van een vriendenclub van ondernemers die allemaal in een
totaal andere branche zitten en die elk jaar één beurs in iemand zijn vakgebied bezoekt. “Zelfs dan pik je wat op. Het is een goede manier om ‘out off
the box’ te denken.” De twee vinden het jammer als kwekers alleen afgaan
op contacten in hun eigen bubbel. “De sector kenmerkt zich wel een beetje
door ondernemers met een sterke eigen visie die echt op hun manier alles
willen doen. De jongere generatie heeft dat minder,” is Grootheddes ervaring.
Op de Greentech werden ze verrast door de vele draaiende roboticatoepassingen in de glastuinbouw. Die ontwikkeling komt ook op de bollensector af
en wordt de toekomst. “Dan is het fijn hier al zaken te zien die lijken op hetgeen wij in de bollensector zoeken. Het is dan alleen een kwestie van aanpassen.” Nog een voordeel om op deze beurs rond te lopen vinden de twee
dat standhouders de sector hierdoor als kansrijke afnemer op het netvlies
kunnen krijgen. Groothedde: “Veel bedrijven zijn met hun innovaties ook
zoekende naar afnemers, net zoals wij andersom zoekende zijn naar oplossingen voor bepaalde problemen. Het is eigenlijk een kwestie van bij elkaar
aanknopingspunten zoeken.” Het mooiste is volgens hem wanneer een bollenkweker met een bedrijf contact legt als die nog maar net bezig is met
een nieuwe ontwikkeling. Dan kan er nog worden gestuurd en meegedacht
en is het in samenspel de mogelijkheden verkennen. Groothedde: “Zo kom
je soms uit op wat je nooit verwacht had, maar wél mogelijk is. Kijk naar
het ISO Bulb Planting System. Zij begonnen met een systeem voor stekjes
en jonge planten en paar jaar later hebben ze de machine gemaakt voor het
prikken van tulpenbollen.”
Het gehalte start-ups met proefballonnetjes over wat er over tien jaar kan,
vonden de twee op Greentech wel vrij hoog. “Kwekers zijn nogal nuchter.
Standhouders die nog geen werkende dingen aanbieden, lopen ze voorbij.
Maar toch is oog daarvoor hebben ook goed, want de vooruitgang in de
techniek gaat superhard.”

In het volgende pad staat een komkommerbladplukrobot.
“Alles wat beweegt, trekt de aandacht”, zegt Groothedde die
erbij stopt en kijkt.” Ze lopen nu over van een gele naar een
donkergroene vloer, en komen in de ‘cannabishoek’ van de
beurs. Guldemond: “Niet interessant. Al zag ik laatst wel
dat een bedrijf in droog- en bewaarinstallaties er ook in is
gestapt. Je moet wat als de bollensector minder oplevert en
dit is wel een groeimarkt.” Groothedde wijst op een Israëlisch bedrijf in watertechniek. Hij weet dat bedrijven uit
Israël vaak erg innovatief zijn op dat gebied. Daar zijn ze
immers gewend aan watertekort en het moeten zuiveren
van water. “Zij komen vaak met hoogstaande technologische
oplossingen. Daar kunnen best wel eens bruikbare zaken bij
zitten voor bollenkwekers die water willen gaan opvangen
en zuiveren, bijvoorbeeld voor beregening van het land.”
Weer trekt een drone-bedrijf, dit keer het Franse bedrijf
Area Solutions, hun aandacht. Een grote drone voor gebruik
buiten, staat vooraan in de stand. Er wordt naar de vliegtijd
en oplaadgegevens gevraagd. Groothedde vraagt naar de gebruiksregels van het ding in Nederland, maar een duidelijk
antwoord komt er niet. “Als standhouder in een ander land
moet je natuurlijk wel weten wat de nationale regels zijn.”
In de equipmenthal willen ze nog even langs de ISO Group.
Ook daar is draaiend spul te zien. Een sorteerder voor jonge
planten en een stekmachine voor onbeworteld stek. “Is het
me te rustig, dan zet ik de stekmachine aan”, zegt Paul Blom
van het bedrijf. De ISO Bulb Planting System, die ze op de
Greentech in 2019 introduceerden, tonen ze niet. “We hebben toen een select groepje persoonlijk uitgenodigd.” Blom
heeft nog geen broeier gezien en verwacht die ook niet. “Ze
gaan naar de mechanisatietentoonstelling en naar de beurs
in Zwaagdijk. Maar voor de voorlopers is dit best een interessante beurs. Kijk, wat in andere teelten kan, kan wellicht
ook in tulpen.”

Groothedde en Guldemond in gesprek met Paul Blom van ISO Group.
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