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Innovatie, de motor voor
lange termijn succes
De Agri- en Hortisector staat aan het
begin van een volgende innovatieslag die
het succes op lange termijn gaat bepalen.
Zowel voor individuele bedrijven als de
Nederlandse sector als geheel.
De manier waarop productie in de tuinbouw kan worden
gemaximeerd is al bekend, zeker in Nederland onder beheersbare omstandigheden. De volgende innovatiegolf
zal zich richten op het optimaliseren van de input die
hiervoor nodig is. Wij denken dat productie uiteindelijk
energieneutraal en in hoge mate autonoom gestuurd zal
zijn. Daarnaast zal de sector internationaal en dichter bij
de afzetmarkt georganiseerd zijn. Samenwerking tussen
organisaties in de keten, schaal, innovatie, marketing en
merkontwikkeling zijn daarbij een belangrijk onderdeel
van toekomstig succes.

Doorbraak op energie en arbeid
In deze Yeald Neaws gaan we verder in op innovatie in
de sector: hoe is deze ontstaan? Welke rol spelen crises
hierbij? Wat verwachten we voor de toekomst? We
geven hierbij aan waar wij denken dat het naar toe gaat
en wat er voor nodig is om als onderneming succesvol
te zijn in deze ontwikkelingen. We richten ons hierbij op
twee specifieke gebieden waar op dit moment veel ontwikkeling te zien is: innovatie op het gebied van energie
en arbeid. Dit zijn gebieden waar op dit moment sprake
is van grote uitdagingen, maar waar we ook de enorme
veerkracht en innovatief vermogen van de sector
zien. We spreken hierover met Bergcamp, Duijvesteijn
Tomaten, Kwekerij Helderman, Porta Nova, SV.CO en
Zwettulips. Stuk voor stuk voorbeelden van bedrijven die
innovatie in het hart van de strategie hebben staan.
We sluiten af met een korte impressie van de officiële
opening van ons nieuwe kantoor op zaterdag 4 juni. Veel
leesplezier met deze tweede editie van Yeald Neaws. <<
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OPINIE

STERKER
DOOR
TEGENSLAG

Hoe doorsta je een crisis? In de glastuinbouw zijn een hoop bedrijven die dat
weten. Waarom? Omdat de glastuinbouw continue op zoek is naar verbetering
en daardoor enorm innovatief is. De succesvolle ondernemers in onze sector
groeien door, ook bij tegenwind. Of misschien juist wel dankzij uitdagingen?

“Antifragiliteit is meer dan robuustheid”, schrijft Nassim
Nicholas Taleb in zijn boek Antifragile. “Wat robuust is,
weerstaat crises en blijft hetzelfde; het antifragiele wordt
juist sterker door crisis.” Bedrijven die robuust zijn, komen
uiteindelijk een crisis tegen waar ze niet tegen bestand
zijn. Bedrijven die antifragiel zijn, zullen sterker uit elke
strijd komen. Sterker door tegenslag. Die ondernemers
innoveren, optimaliseren en hebben het lef om nieuwe
kansen te ontdekken. We zagen het tijdens Corona, we
zien het tijdens de energiecrisis en we zien het met de
toenemende arbeidsschaarste.
Een sector gedreven door innovatie
De glastuinbouwsector is tegelijkertijd conservatief en
innovatief. Alles wordt onderzocht, waarbij het goede
bewaart blijft en het betere ontdekt. Innovatie gaat
daardoor trapsgewijs, of in grote golven. Van teelt in volle
grond naar teelt onder glas, waardoor de opbrengst per
vierkante meter omhoog ging en de benodigde grondstoffen omlaag. Daarna werd een slag gemaakt op het
gebied van verminderd gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen en Integrated Pest Management. Nu zitten we
in de trede van data, energiehuishouding en robotica,
waarover we ook in deze Yeald Neaws ondernemers
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zullen horen. In de toekomst zien we verder kansen om
vooruitgang te boeken op het gebied van marketing en
zo de verkoopstrategie te optimaliseren, waardoor je de
prijs per kilo/stuk kunt sturen. Conservatief en innovatief
tegelijkertijd, dat zorgt voor veerkracht.
Op weg naar fundamentele verandering
Op de lange termijn ontwikkelt de productie naar
energieneutraal, autonoom gestuurd en marktgericht
georganiseerd op lokale basis. Hoe snel dat gaat, hangt
af van verschillende factoren. Zo loopt de tomatenteelt
voorop in het verbeteren van de energiehuishouding
en kan de verwerking van producten in de tuinbouw al
grotendeels geautomatiseerd worden. Daarbij worden
door veredelaars al ras-eigenschappen ontwikkeld die de
teelt optimaliseren voor de innovaties. Bestaande methoden worden verbeterd, nieuwe methoden ontwikkeld.
Opnieuw de ideale combinatie van conservatisme en
innovatief, waarbij de innovatie plaatsvindt op het niveau
van product, proces en techniek.
Een samenspel van ontwikkelingen
Natuurlijk betekent dit ook dat ontwikkelingen zorgen
voor complexere organisaties en processen, waarbij
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meeste winst te halen wat betreft productie per vierkante
meter tegenover de input die daarvoor nodig is. Door
in Nederland duurzaam te telen, optimaliseren we de
productie. Daardoor is minder hectare nodig voor een

“Nu zitten we in
de trede van data,
energiehuishouding
en robotica”
hogere opbrengst en kwaliteit, iets dat we door middel
van marketing kunnen omzetten in marge. Niet alleen
binnen Nederland, maar juist door ook bereik te creëren
voor deze innovaties in groeimarkten. Nederland heeft in
dit spel altijd een leidende rol gespeeld en dat zullen we
ook blijven doen, mits we blijven investeren in innovatie.
steeds meer partijen zijn betrokken. Denk aan traditionele
kassenbouwers die zich razendsnel ontwikkelen tot leveranciers van totaaloplossingen. Geoptimaliseerd voor de
lokale behoeften, waar dan ook ter wereld. Of technische
toeleveranciers die het klimaat optimaliseren door het
aanbrengen van slimme scherming en ventilatie, en grote
Nederlandse teeltbedrijven die hun kennis en investeringscapaciteit inzetten om internationaal uit te breiden
en activiteiten te starten in andere klimaatzones. En dan
zijn er natuurlijk nog de vele start-up ventures op het
gebied van data-gedreven teeltmanagement en robotica.
Stap naar duurzaam op energie & arbeid
In deze Yeald Neaws spreken we ondernemers over innovaties en nieuwe technologie op het gebied van energie
en arbeid. Als we kijken naar de teelt in Nederland ten
opzichte van de internationale productie, lijkt daar de
STERKER DOOR TEGENSLAG - ANTIFRAGIEL CONCEPTUEEL
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Behoud waar nodig, groei waar mogelijk
Veerkracht in roerige tijden, ontwikkeling en daarmee
succes op lange termijn vereist aanpassingsvermogen
van de organisatie. Wij vinden daarbij het innoverend en
lerend vermogen van cruciaal belang, zowel op strategisch als organisatorisch vlak. Als bedrijf hoef je dit niet
alleen te doen. In de artikelen in deze Yeald Neaws lees je
juist dat succesvolle bedrijven samenwerken en experts
van buitenaf erbij halen. Zo’n flexibel schild om het bedrijf
heen maakt je veerkrachtiger als het bijvoorbeeld gaat
om de ontwikkeling van de strategie, organisatiegroei,
vastgoed, fusie, overname en/of financiering. Thema’s die
direct impact hebben op de groei, winstgevendheid en
toekomstbestendigheid van je bedrijf. Met elkaar zorgen
we voor behoud waar nodig en groei waar mogelijk, zodat
we niet alleen als individuele bedrijven, maar ook als sector sterker worden door elke crisis. <<
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INNOVATIEGOLVEN - HISTORISCH + TOEKOMST
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ENERGIE

ZO CREËER JE VEERKRACHT
OP HET GEBIED VAN ENERGIE

De afgelopen periode is de glastuinbouw getroffen door de energiecrisis.
Terwijl de planeet vraagt om duurzamere voedselproductie, geopolitieke omstandigheden de gasprijs omhoog stuwen, is het noodzakelijk dat ondernemers
in onze sector veerkracht tonen. Het is fijn als je niet omvalt tijdens een heftige
crisis, maar het is nog beter als je er sterker uitkomt. Wat komt daarbij kijken in
de glastuinbouw?

“Voor ons draait het om slim samenwerken”, aldus Barry
Helderman van Kwekerij Helderman. Sinds 2007 telen
zij paprika’s in Middenmeer. “Op energiegebied werken
we samen met ECW Energy. Dat collectief opereert
aardwarmte- en biomassacentrales. Wij maken daarbij
gebruik van hoogwaardige warmte, dat we in de zomer in
de grond stoppen en in de winter weer gebruiken om de
kas te verwarmen. Daardoor heb je meer balans.”
Ook Porta Nova in Waddinxveen maakt gebruik van duurzame energievoorzieningen. “Je energiehuishouden is
niet beperkt tot je eigen bedrijf”, aldus Stefan van Vuuren,
algemeen directeur bij de rozenkweker. “Dat betreft het
gebied en de gemeenschap waarbinnen je bedrijf staat.
Dan kun je het energiegebruik optimaliseren, bijvoorbeeld
door het doorzetten van restwarmte. Ook werken we
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met een warmtewisselaar, waardoor we de warmte van de
zomer op kunnen slaan voor de winter. Zo maak je energie
circulair.”
Investeren tijdens crisis
“Het is belangrijk om als bedrijf flexibel te zijn in je
energievoorziening”, vult Ad van Adrichem aan. Hij is
algemeen directeur bij Duijvestijn Tomaten, waar al in
2009 geïnvesteerd en gepionierd werd in een aardwarmtesysteem. “We hebben de aardwarmte als centraal verwarmingssysteem met de WKK’s, die op Europees niveau
gezien worden als duurzame energievoorziening, als backup. Op het dak van onze verpakkingshal liggen een paar
duizend zonnepanelen, waardoor we in staat zijn een deel
van onze energiebehoefte zelf op te wekken. Daarnaast
worden er voor onze belichte kas alleen nog LED lampen
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gebruikt, waarmee we aanzienlijk besparen. Ook zijn we
aangesloten op het CO2-net van OCAP. We kozen er bewust voor zelf te investeren in aardwarmte, om zo minder
afhankelijk te worden van politieke omstandigheden en
de stijgende gasprijs.”
Deze ondernemers zijn niet bang om ook tijdens een
crisis te blijven investeren in de energiehuishouding. “De
vierde put is in de maak”, aldus Barry Helderman. “Dat
is een strategische keuze. De afgelopen periode bewijst
maar weer dat we zo veel mogelijk van het gas af moeten.
Het collectief ECW Energy, waarin we samenwerken met
andere bedrijven in de omgeving, zorgt voor meer rust.
We schroeven in tijden van crisis het overleg op en dat
overleg krijgt ook een andere inhoud, maar het is fijn om
met meerdere mensen naar de situatie te kunnen kijken.
Het is een vorm van schaalvergroting, zonder direct je
eigen hectares te vergroten.”
Combinatie van technologieën
Investeren doet ook Porta Nova, in hun geval in energiereductie. “Deze zomer hangen er in al onze kassen
armaturen voor LED-verlichting. Samen met een toonaangevende partij hebben we onderzoek gedaan naar
het ideale lichtspectrum voor rozen. Die wetenschap
gebruiken we nu om LED in alle onze kassen uit te rollen.
Daarmee reduceren we het energieverbruik met 25%.
LED is de toekomst, de komende jaren zullen we van hybride overgaan op full LED. En ik zie in de verre toekomst
ook een rol voor alternatieve, duurzame energiebronnen,
zoals waterstof.”
“Voor de middellange termijn zie ik het nut van WKK’s”,
gaat Ad van Adrichem verder. “Zeker tot 2030 blijft
dat rendabel. Ook geothermie past goed in de mix en
daarvan zal de efficiëntie alleen maar toenemen. Ik zie op
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Duijvestijn Tomaten
Duijvestijn Tomaten is één van de pioniers op het gebied
van moderne tomatenteelt. Het bedrijf in Pijnacker zet
een nieuwe manier van denken over bedrijfsvoering,
product en grondstoffengebruik in. Daarbij is het
verwaarden van reststromen een speerpunt en
wordt er zoveel mogelijk circulair geteeld. Denk aan
tomatenoverschotten verwerken tot ovengedroogde
tomaten en tomenades. Van plantenresten worden
weer verpakkingen gemaakt. Het bedrijf was één van de
eerste in Nederland met een eigen aardwarmtebron en
blijft investeren in duurzame innovaties.

Kwekerij Helderman
Na een lange geschiedenis in het Westland landde
Kwekerij Helderman in 2007 in Middenmeer. De teler
van hoogwaardige paprika’s kon daar de benodigde
schaalvergroting aan op één locatie. Het areaal is 45
hectare. Kwekerij Helderman is altijd zeer innovatief op
het gebied van onder andere energie en arbeid.

termijn ook waterstof als interessante energiebron, net
als elektrische boilers. Met de groei van duurzame energiebronnen, zoals de zon en wind, zullen er momenten in
2030 zijn dat stroom vrijwel gratis is. Dan is het omzetten
van stroom in warmte natuurlijk enorm rendabel. Als
bedrijf moet je aangesloten blijven op al die opties om je
veerkracht te bewaren.”
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Porta Nova
Porta Nova uit Waddinxveen is de grootste kweker
van Naomi rozen ter wereld. Het bedrijf kweekt ruim
60 miljoen Naomi rozen per jaar en elke dag probeert
het bedrijf het beter te doen dan de dag ervoor. Dit
constante verbeterproces zorgt ervoor dat de rozen van
de beste kwaliteit zijn en er altijd geïnvesteerd wordt in
innovaties in het bedrijfsproces.

SV.CO
SV.CO uit De Lier is een servicegerichte kweker met een
brede collectie bloeiende planten. Met de consument
voor ogen creëren SV.CO en haar partners elke dag
een gezond rendement door bloeiende planten vers
en mooi aan te bieden. Ambachtelijk geproduceerd
met behulp van de laatste technologie. Deze ‘cateraar
voor professionele presentaties’ is altijd bezig met
vernieuwingen die bijdragen aan een beter proces,
product en klantrelatie.

Samen kom je verder
Door op deze manier veerkracht te creëren, zijn crises
beter te bezweren. Dat zag ook Jelle Strijbis van potplantenkwekerij SV.CO. “Corona legde ons echt even twee
weken lam”, legt hij uit. “Maar zo’n crisis is ook een kans.
We zochten elkaar snel op, haalden expertise van buitenaf en bestudeerden de diverse scenario’s die we voor
ons zagen. Dat gaf een startpunt om de voors- en tegens
met elkaar af te wegen en keuzes te maken. En dan merk
je toch dat de mentaliteit in de tuinbouw altijd werkt in
crisistijd: schouders eronder en gaan.”
Ook bij Duijvestijn Tomaten zien ze een toekomst waarbij
de tuinbouw meer verbonden raakt, ook met andere
sectoren. “Restwarmte kunnen we delen met elkaar”,
aldus Ad van Adrichem. “Industrie, huishoudens, tuinbouwbedrijven, het zal allemaal nog meer verbonden
moeten worden. Dat geldt ook voor CO2, bijvoorbeeld.
Daarnaast blijven we investeren in een betrouwbare en
flexibele energiemix, zodat je als bedrijf elke situatie aan
kunt.”
Veerkracht betekent het lef hebben om door te
investeren in strategische innovaties. Mogelijkheden
zien, in plaats van onmogelijkheden. Het betekent ook

Bergcamp
Het familiebedrijf Bergcamp perkgoed in De Lier teelt
Cyclamen, Campanula en Pelargonium op twee moderne
teeltlocaties. Bergcamp wil meebloeien met haar planten,
waarbij de persoonlijke benadering richting medewerkers,
bezoekers en klanten bovenaan staat. Door te blijven
investeren in het team en technologie kan het bedrijf
opschalen binnen het eigen bedrijf.

>>

schaalvergroting zoeken, bijvoorbeeld door fusies of
samenwerkingsverbanden. “Alles zelf doen is niet altijd de
oplossing”, zegt Barry Helderman dan ook terecht. Ook
Stefan van Vuuren ziet daar de oplossing. “Samenwerking
is essentieel, bijvoorbeeld tussen wetenschap en commercie. Je haalt experts van buitenaf en met die lessen
ga je aan de slag. Dat is de basis: altijd blijven leren van
elkaar.” <<

De basis van veerkracht
op energiegebied:
Schaalvergroting door fusie
of samenwerking
Investeren in
duurzame innovaties
Experts van buitenaf betrekken
bij je uitdagingen
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ARBEID

TECHNOLOGIE VERSTERKT
DE INZET VAN MENSEN IN
HET BEDRIJF

>>

>>
Door innovatie, schaalvergroting en optimalisatie van bedrijfsprocessen zijn we in
de glastuinbouw in staat steeds meer rendement uit onze bedrijven te halen. Vaak
betekent dat ook dat er meer arbeid nodig
is. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger
om aan goede werknemers te komen, al
dan niet flexibel, en stijgen daarbij de
kosten significant. Data en robots worden
genoemd als mogelijke oplossingen voor
deze uitdaging. Zorgen deze innovaties inderdaad voor de noodzakelijke veerkracht
op het gebied van arbeid?

VISIT WEBSITE

VISIT LINKEDIN

Als het gaat om arbeid, begint Walter van den Berg van
Bergcamp perkgoed in De Lier niet meteen over de
nieuwe robots in zijn kas. Nee, hij begint over arbeidsvreugde. “We werken met een breed spectrum aan vaste
krachten”, vertelt de teler enthousiast. “Wie wil, krijgt
veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit is een
familiebedrijf, we willen dat het werk leuk is. Dus nemen
we iedereen in het bedrijf mee in onze bedrijfsdoelstellingen: kwalitatief bij de top drie in onze productgroepen
horen, plezier in het werk en een zelfsturend team. Onze
medewerkers zijn met elkaar veel slimmer dan de directie,
dus focussen we op goede communicatie en persoonlijke
groei. Dan kun je met een kleiner team veel meer bereiken.”
Technologie ondersteunt kwaliteitscontrole
Ook bij SV.CO draaien de teams op de verschillende
locaties steeds meer gedecentraliseerd. “We zetten veel
in op procesverbetering en lean methodes”, aldus Jelle
Strijbis, één van de drie directeuren van de potplanten-
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“Technologie wordt steeds
betrouwbaarder. Op dit moment
zorgt vision en kunstmatige
intelligentie vooral voor
optimalisatie.”
kwekerij. “Eén van de belangrijkste lessen die we hebben
geleerd de afgelopen jaren, is dat het belangrijk is om
werknemers mee te nemen in je visie. Door zelfsturend te
werken, de processen te optimaliseren en inzicht te creëren met behulp van arbeidsregistratie kunnen we ondanks
de omvang van het bedrijf altijd ‘ja’ blijven zeggen tegen
de klant en in alle producten een leidende positie in de
markt behouden.”
Naast investeren in de mensen wordt er ook geïnvesteerd
in nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld bij rozenkweker Porta
Nova in Waddinxveen, die samenwerkt met GearBox op
het gebied van kwaliteitscontrole. “Technologie wordt
steeds betrouwbaarder”, aldus algemeen directeur
Stefan van Vuuren. “Op dit moment zorgt vision en
kunstmatige intelligentie vooral voor optimalisatie. De
GearRover helpt onze werknemers om de juiste rozen te
knippen en is voor de directie dus een tool om kwaliteit
te garanderen. Ook in de schuur gaan we met behulp van
camera’s en intelligente software een kwaliteitscontrole
toepassen. Het vervangen van mensenwerk, bijvoorbeeld
met oogstrobots, dat is nu nog te lastig in de rozen. Maar
door technologie in te zetten als slim hulpmiddel voor de
mens kunnen we de manuren reduceren zonder kwaliteit
te verliezen.”
Stapsgewijs invoeren robotica
Bij SV.CO draaien inmiddels flink wat robots mee in de
productie. “We telen grotendeels op rolcontainers en op
één locatie op de grond, de logistiek doen we met behulp
van lopende banden”, legt Jelle Strijbis uit. “Daar draaien
inmiddels twee neerzetrobots. Vroeger gebeurde het
uitzetten met vorken, dat was behoorlijk arbeidsintensief.
Ook hebben we op de hoofdlocatie steksteekrobots. Dit
project wordt nog verder geoptimaliseerd, samen met
ISO. Als dit project geoptimaliseerd is, zien we ook kansen
op de andere locaties. Aan de andere kant van de lijn
staat weer een automatische hoesmachine. De toekomst
zit hem in vision. Bijvoorbeeld camera’s op een spuitrobot
die de groei constant monitoren. Ook camerasortering is
iets waar we in investeren.”
Mensen effectiever inzetten
Ook Bergcamp investeert in robotica, waardoor de
processen in het bedrijf geoptimaliseerd worden. “Door
een oppot- en neerzetrobot aan te schaffen gingen we
voor die specifieke arbeid van 4fte naar 1fte, waardoor je
de mensen effectiever in kan zetten elders in het bedrijf”,
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aldus Walter van den Berg. “We hebben Oppotlijn 3.0
opgesteld, waarbij we de automatisering zo eenvoudig en
hufterproof mogelijk organiseren. Dan kan elk betrokken
personeelslid ermee werken, wat ons als organisatie flexibel en krachtig maakt. Nu is ons oppot- en uitzetproces
geautomatiseerd, in 2026 willen we ook een afleversysteem inrichten waarmee we voor dertig procent besparen op arbeid. Dan kan er meer tijd naar de mensen en
de doelen die we hebben en ben je in staat met een klein
team hoge kwaliteit en kwantiteit te leveren.”
Ook bij Duijvestijn Tomaten vinden ze het belangrijk dat
werknemers het naar hun zin hebben en dat talenten
zo veel mogelijk worden benut. Daar wordt ook veel in
geïnvesteerd, maar dat alleen is niet voldoende. Sinds
een jaar wordt er in de kas getest met een robot voor
de oogst van trostomaten. “Op de korte en middellange
termijn zal de inzet van robots nog niet de menselijke
arbeid volledig kunnen vervangen, en hebben we zowel
voor het oogsten als voor alle andere gewashandelingen
ook zeker nog mensen nodig”, geeft Ad van Adrichem

“Op de korte en middellange
termijn zal de inzet van robots
nog niet de menselijke arbeid
volledig kunnen vervangen.”
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aan. “Maar de techniek wordt steeds beter en verfijnder,
dus de verwachting is wel dat we voor steeds meer gewashandelingen op de lange termijn geen mensen meer
nodig hebben. Hun talenten kunnen we dan elders binnen
het bedrijf inzetten of op een andere manier. Er zijn
tenslotte ook mensen nodig die deze nieuwe technologie
beheersen.”
Een ondernemer overziet zowel de dagelijkse operatie als
de lange termijn strategie, onder andere op het gebied
van arbeid. “We zijn groot genoeg voor de komende
vijf jaar”, geeft Jelle Strijbis aan. “Dit is een markt van
consolidaties, maar in plaats van schaalvergroting kunnen
dat ook samenwerkingen zijn. De organisatie moet daarbij
professionaliseren, zodat de directie minder operationeel
hoeft te zijn. Vandaar dat we investeren in zelfsturende
teams en externe expertise binnenhalen. En natuurlijk
altijd elkaar opzoeken en de mogelijkheden vinden, crisis
of geen crisis.”
Bergcamp kijkt ook naar een toekomst waarin mens en
machine steeds meer samenwerken. “Je zoekt naar het
ultieme logistieke proces in je bedrijf”, aldus Walter van
den Berg. “In de toekomst zullen er steeds minder vaak
mensen in de kas komen. Hoe minder je de planten hoeft
beet te pakken, hoe beter, dus we gaan echt naar het
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zogenaamde handsfree telen. Automatisering wordt ook
steeds simpeler en plantvriendelijker, bijvoorbeeld door
het gebruik van servomotoren. Die motoren zorgen voor
rust en nauwkeurigheid van het product en het proces.”
Een hybride vorm van geoptimaliseerde processen dankzij
innovatieve robots, real time data en werknemers die zeer
autonoom kunnen handelen, dat is het toekomstbeeld
van de telers die wij spreken. Communicatie wordt daarin
steeds belangrijker: tussen mensen, tussen softwarepakketten en tussen mens en robot. Ook het verleggen van
de verantwoordelijkheid naar een steeds professioneler
team houdt de glastuinbouw veerkrachtig en zal zorgen
voor efficiënte inzet van schaarse arbeid, zodat we kunnen blijven doen waar we goed in zijn: in hightech bedrijven hoogwaardige en gezonde producten telen. <<

“Hoe minder je de planten
hoeft beet te pakken, hoe beter,
dus we gaan echt naar het
zogenaamde handsfree telen.”
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CASE STUDY

ZWETTULIPS
Vastgoed is de basis van elk
tuinbouwbedrijf. Dat is waar de productie
plaatsvindt, waar het personeel werkt
en waarin geïnvesteerd moet worden.
Yeald helpt bedrijven met de aankoop,
bouw en ontwikkeling van vastgoed. In
deze case study duiken we in het verhaal
van Zwettulips in Rijsenhout, op
de grens van Noord- en Zuid-Holland.
Op dit moment omvat het tulpenbedrijf
55.000m2 aan glas en 5.000m2 aan
schuur. Maar dat gaat veranderen.
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“In 2019 hebben wij samen met Arthur Vijverberg van
Yeald de strategie bepaalt voor de toekomst van Zwettulips. De wens was om van de 85 mln stelen eigen productie
naar circa 150 mln te groeien en uiteindelijk een ruimte te
creëren waarin we toekomstbestendig 250 mln tulpen per
jaar kunnen verwerken. Dit allemaal centraal bij elkaar en
daarmee één van de grootste van Nederland.” Dit heeft
geresulteerd in een eerste aankoop medio 2019 van 3,2 ha
naastgelegen grond en een vervolgaankoop in 2022 van
2,2 ha grond. Met deze positie kan Zwettulips gefaseerd
groeien en haar strategie verwezenlijken. Hierbij heeft
Yeald zowel huizen uit moeten plaatsen en een belangrijke
rol gespeeld in de toegekende POP3 subsidie aanvraag.
Efficiënt en duurzaam door schaal
Allereerst is Zwettulips nu gestart met de bouw van circa
8.000m² bedrijfsruimte en 7.700 m² verwerkingsruimte.
Dat is een forse investering, die nodig is om ook de komende jaren een gesloten cyclus van bol tot vaas binnen
het bedrijf te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd is er een
hogere efficiëntie en meer rendement te creëren. “Door
deze nieuwbouw krijgen we een centrale plek voor onze
productie”, aldus Ruud van der Zwet, directeur van het
familiebedrijf. “We werken nu nog met diverse locaties,
waaronder een aantal in de huur. Bovendien stelt de
schaalvergroting ons in staat om efficiënter om te gaan
met grondstoffen, arbeid beter in te zetten en de diverse
cultivars zo duurzaam mogelijk van bol tot bloem door de
keten te vervoeren.” Naast de nieuwbouw wordt er ook
geïnvesteerd in hoogwaardige technologie in het bedrijf.
“Er hoeft straks niemand meer in de kas te komen”, vertelt
Ruud. “Samen met onze partners plaatsen we een slim
intern transport en robotica om de flow van de bollen en
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stelen door het bedrijf aan te sturen. Dankzij de uitbreiding
van het bedrijf is deze investering rendabel. Alles wordt
veel efficiënter ingericht en de processen geoptimaliseerd.” Tevens kijkt men op de niet al te lange termijn naar
verdere uitbreiding van de kasoppervlakte. Vanuit Zwettulips gaan honderden miljoen stelen per jaar de markt op,
met diverse kleurenmixen en cultivars. “We kunnen een
mix leveren van minimaal zeven kleuren, maar zeker op de
Amerikaanse en de Chinese markt zie je dat oplopen naar
soms tien, elf verschillende kleuren in de mix. Die moeten
tegelijk kunnen bloeien, waarbij we ook nog eens jaarrond
produceren. De investering in de vastgoed stelt ons in
staat om dat de komende jaren de gevraagde kwantiteit en
kwaliteit te leveren.”
Vastgoed als fundament onder bedrijf
Yeald ondersteunt Zwettulips zowel op vastgoed gerelateerde zaken als met samenwerkingsverbanden. “We
kennen Arthur Vijverberg al jaren, die heeft sinds 2012
onze aankopen gedaan”, aldus Ruud van der Zwet. “We vertrouwen op zijn expertise en de relatie is goed, dat is ook
belangrijk. Daarnaast helpt Yeald ons als we zaken samen
met andere bedrijven willen doen, zoals met Springflora.
Vastgoed houden we bij onszelf, dat is een fundament onder ons bedrijf. Het is ook zeker niet de laatste keer dat we
hierin investeren. Als de omstandigheden blijven zoals ze
nu zijn, dan blijven we doorgroeien de komende jaren. We
zien deze uitbreiding dan vooral ook als een mooie stap,
maar niet het einde van de reis.” <<
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DUURZAAM TROTS
We maken alweer meer dan een jaar gebruik van ons nieuwe pand, maar zaterdag 4 juni
was eindelijk de opening voor het grote publiek. We zijn trots dat we deze plek, het
meest duurzame pand van Nederland, aan iedereen hebben kunnen laten zien. Hierbij
een korte impressie van deze geslaagde dag.
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