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Kees van Wijk, phalaenopsisteler in Nieuwaal

OVERKILL aan automatisering

betaalt zich niet meer terug

Dit jaar schakelde Van Wijk over van rozen naar phalaenopsis. Hij heeft altijd vooruit willen
lopen met nieuwe technieken. Maar door zijn ervaringen met het eerste mobiele rozensysteem
is Van Wijk kritischer geworden. ’Met de huidige prijzen voor phalaenopsis betaalt een overkill
aan automatisering zich niet meer terug.’
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et is de stilte voor de storm.
De lopende banden van de
buffer zijn nog leeg en het aluminium fonkelt. Een programmeur zet
de laatste puntjes op de i. Over een
paar dagen rollen hier de eerste
planten van de band.
Halverwege vorig jaar heeft Kees
van Wijk uit Nieuwaal zijn rozen
gerooid en het mobiele systeem
eruit gesloopt. Veertien maanden
lang heeft zijn vaste ploeg gewerkt
om de kas in gereedheid te brengen voor de teelt van phalaenopsis.
Ruim een jaar zonder inkomsten.
„Ik had zeven jongens die ik aan
het werk moest houden. Ze vonden
het gelukkig leuk om te doen. We
zijn nu ook VW Elektra, VW Bouw
en VW Schildersbedrijf, haha.”
In de schuur worden planten gepoot door twee medewerkers die
afgelopen jaar aan het systeem
hebben geklust. Zelf houdt Van
Wijk ook van sleutelen. Dat komt
van pas. „Het duurt zeker twee uur
voor een monteur vanuit het Westland hier in de Bommelerwaard is.
Zo lang wil ik niet wachten. Daarom hebben we alles zelf in elkaar
gezet, met hulp van een bouwbegeleider. We kregen dozen met
boutjes, wielen, aluminium
frames. We kennen het systeem nu

Kees van Wijk
BEDRIJF VW Orchids
PL AATS Nieuwaal
OPPERVL AK TE 3,5 ha
GEWAS Witte phalaenopsis in 12 cm-pot

30

Vakblad voor de Bloemisterij 34 [2017]

van haver tot gort en kunnen zelf
reparaties uitvoeren. Alleen programmeren doen we niet zelf.”

Sobere inrichting
De zelfredzaamheid dateert al uit
de tijd dat Van Wijk nog rozen teelde. Hij was een van de eersten met
een mobiel systeem. Een ervaring
om niet snel te vergeten. Het was
storing op storing. Eén werknemer
was continu met het onderhoud
bezig. In 2008 werd het rozensysteem drastisch op de schop genomen en ging het aantal storingen
van vijftig per week naar één. Die
ervaring betekent ook dat Van Wijk
kritisch naar automatisering kijkt.
De phalaenopsiskas is sober ingericht. Er zijn nieuwe leidingen
ingegraven en een teeltvloer gelegd. Verder hoefden er alleen
nieuwe schermdoeken en gietleidingen te komen, en een paar ’aluminium bakjes’. Een vrij simpele
opzet, in tegenstelling tot het bedrijf van zijn broer, ’t Hoog Bos, dat
ver geautomatiseerd is.
„De dingen die op ’t Hoog Bos
goed gingen hebben we hier geïmplementeerd. Maar een verregaande automatisering? Ik zie het rendement niet. Een bandje kapot, een
storing in het netwerk, en alles
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1990
Kees van Wijk gaat werken in de tuin van zijn
ouders, het Oud Bos, in
de freesia’s.
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staat stil. Bovendien, op containers
kun je de planten veel dichter op
elkaar zetten. Dat is best belangrijk. Vijf jaar geleden bracht een
phalaenopsis nog € 8 op. Nu is dat
nog € 4 met wat geluk. Een overkill
aan automatisering krijg je niet
meer snel terugverdiend.”
Een ander voordeel van beperkte
automatisering is dat je dichter op
het product zit, vindt Van Wijk. „Je
ziet ziekten, trekt een onkruidje
uit, zet een plantje goed. Groene
vingers zijn minder belangrijk geworden, maar nog wel nodig.” Alleen bewegingen die altijd hetzelfde zijn, zijn geautomatiseerd.

De omschakeling
In 2006 schakelde zijn vader over
van rozen naar phalaenopsis, in
2013 begon de familie een nieuw
bedrijf met phalaenopsis. Voor
Kees van Wijk kwam de omschakeling in 2016. „De rozen waren zes
jaar oud. Ze hadden nog een jaar
mee gekund, maar ze liepen ten
einde. Ik verdiende als rozenkweker redelijk geld, maar niet genoeg
voor mijn oude dag. Het was nu of
nooit. Ik had gespaard om het
rozengewas te vervangen, en ik
kreeg een bijdrage van mijn vader,
die goed had verdiend met phalae-

1993
Kwekerij ’t Nieuw Bos
wordt gebouwd. Hier
begint de familie met
rozen.
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1996
Ook het Oud Bos wordt
omgebouwd van freesia
naar rozen. Dit wordt
later Avalanche.

nopsis. Of ik over vijf jaar nog kon
omschakelen, was lang niet zeker.”
Bovendien zag Van Wijk grote risico’s in de rozenteelt. Het gas was
goedkoop, maar of dat zo zou blijven was maar de vraag. De rozen
2
kostten € 55 per m aan energie.
Voor phalaenopsis is dat € 20.
Met gewasbescherming is phalaenopsis eveneens een stuk makkelijker. „In de rozen was ik al vijf
jaar bezig met biologische bestrijding, maar tegen luis en andere
ziektes moest ik geregeld spuiten.
Met alle correctiemiddelen die verdwijnen was het een drama.” Ook
het feit dat de soortkeuze bij rozen
beperkt is door het uitgiftebeleid
speelde een rol bij de beslissing.
Het viel overigens niet mee om
de omschakeling geheim te houden. „Met phalaenopsis moet je
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2001
Van Wijk koopt het
Oud Bos over van
zijn ouders en begint voor zichzelf.
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drie jaar vantevoren het stek vastleggen. Als zou uitlekken dat ik
ging omschakelen, zouden alle kopers wegrennen. Een geluk was dat
er binnen onze familie nog meer
phalaenopsis wordt gekweekt. Als
er geruchten gingen was het makkelijk om te zeggen: O, dat ging
over het andere bedrijf.”

Vasthouden aan keuzes
Hoewel het bedrijf sober is ingericht, houdt Van Wijk nog steeds
van innoveren. De pootmachine is
bijvoorbeeld gebouwd uit het prototype. Deze houdt de plant in het
midden vast, zet de pot er onder,
drukt hem aan en vouwt de blaadjes uit. In de hele teelt wordt bovendoor water gegeven, behalve
het laatste stukje, dat is eb en
vloed. Dat is beter voor de hygiëne,

2003
Hij bouwt het Rozen
Bos, met een van
de eerste mobiele
rozensystemen.
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2008
Vanwege de vele
problemen wordt
het mobiele systeem
drastisch verbeterd.
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vindt de teler. „De bloemen blijven
schoon en droog.” De opkweek gebeurt bij 29°C, daarna gaan de
planten naar 20°C. Normaal gesproken gaan ze in de laatste fase
naar 23°C om snelheid te maken,
maar Van Wijk gaat door op 20°C.
Om kwaliteit en meer knoppen te
maken. En het bespaart energie.
Op dit moment heeft Van Wijk
3,5 ha met alleen witte phalaenopsis. „Succes, dat is keuzes maken
en daar aan vasthouden”, zegt hij.
„Maar misschien ben ik over vijf
jaar ook kleuren aan het telen”, relativeert hij meteen. „Op elke cursus proberen ze je vijf jaar vooruit
te laten kijken. Maar dat gaat niet.
Er gebeurt vanalles in de wereld en
je moet steeds schakelen.”
T E K S T en B E E L D

2010
De soort Advance
brengt te weinig op
en wordt vervangen
door Avalanche.

De puntjes worden
op de i gezet voor de
eerste phalaenopsis
van de band komt
rollen.

Joef Sleegers
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2016
In juli worden de
rozen gerooid. De
kwekerij is ruim een
jaar uit productie.
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2017
In september wordt
de eerste phalaenopsis geoogst.
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