
URETEK actiefbij bollentelers in West-Friesland 
Nederland: bollenland. De tulp mag dan 
oorspronkelijk uit Turkije afkomstig zijn: 
wij Nederlanders hebben er een groot 
succes van gemaakt. Tulpenbollen en alle 
andere bloembollen zijn big business en 
geavanceerde agrotechnologie. 

In de zomervan 2003 was URETEK actief 
bij twee bollentelers, beide gevestigd in 
West-Friesland dat niet zo bekend staat 
als bollenstreek, maar dat in werkelijk-
heid een groot deel van de nationale bol-
lenproductie voorzijn rekening neemt. 

Bij bollenteler Haakman & Zoon in 
Wervershoof (vlakbij Andijk) hebben 
we in Kas 1 een gewapende betonvloer 
gemiddeld 30 mm omhooggebracht. En 
daarmee een verzakking opgeheven die 
de dagelijkse gang van zaken belemmer-

de, want op de vloer staat een rollenbaan 
waarover bloembakken met de hand wor
den voortgeduwd. De bloembakken lopen 
nu weer als op rolletjes, zoals de bedoe-
ling is. Totaalaantal behandelde vierkante 
meters: 136 m 2 , tijdsduur 1 dag. 

Bij Gebr. Bot in Andijk hebben we 700 m 2 

gewapende betonvloer behandeld. De 
vloer was gemiddeld zo'n 55 mm verzakt, 
waarschijnlijk als gevolg van een inklin-
kende bodem. We hebben de vloer gelift 
tot het niveau van de fundatiebalken 
werd bereikt. Om een vloeiende door-
gang naar andere ruimten en een koelcel 
te bewerkstelligen hebben we ook in to-
taal drie doorgangen op hoogte gebracht 
en ondervuld. 
De totaal behandelde oppervlakte van 
700 m 2 is in 3 dagen hersteld. • 

I 

Miljoen 
Herstel van ongelijke vloerdelen in de tuipenbranche 

G. & K. Reus uit Lutjebroek is een bedrijf 
dat tulpen teelt. Van begin tot eind. Jaar-
lijks stopt het bedrijf miljoenen bollen 
in de grand (in de polder bij Zeewolde) 
waarna de bollen in de kassen (1.500 m 2) 
en hallen (4.500 m 2) van de firma in bloei 
worden getrokken in kleine rolcontainers 
die zijn gevuld met pootaarde. 
Tulpenbollen gaan, mits ze met zorg 
worden behandeld wel een aantal keren 
mee, maar dan moeten ze onder meer 
zorgvuldig worden gedroogd. 

Het bedrijf heeft daarvoor droogkamers 
ingericht, waar de bollen in grote half-
open kisten door luchtcirculatie worden 
gedroogd. Omdat de vloeren waren 
verzakt, stonden de kisten echter scheef, 
waardoorde luchtcirculatie minder werd 

en het droogproces gevaar begon te 
lopen. Een ander gevaar ontstond bij de 
koelcellen, waar de bollen tot rust mogen 
komen. De vloer onder de drempels van 
de hangende deuren was dusdanig ver
zakt, dat werd gevreesd dat de loodzware 
deuren uit hun rails zouden kunnen 
vallen. 
Daamaast waren er ta lvan drempels waar 
het interne transport (tulpen kweken is 
een en al intern transport van bollen, 
plantmateriaal, potgrond, bloemen) ern-
stig van had te lijden. 

URETEK heeft overal de orde hersteld en 
de veiligheid teruggebracht. De vloeren 
zijn rechtgetrokken, waardoor wanden 
weervertikaal kwamen te staan, spon-
taan ontstane drempels zijn opgeheven 

zodat de productie van zo'n 5.500.000 
tulpen op jaarbasis weervoor jaren is 
veiliggesteld. Ze zijn te koop bij de super-
markt, de tulpen van G. & K. Reus. Voor 
een paar euro's heeft u daar een prach-
tige bos tulpen die gepoot zijn in de pol
der, in bloei getrokken in de kassen en de 
loodsen, doorvaardige handen gesneden 
en verpakt, geveild en dan vervoerd naar 
de supermarkt. Waarna de bollen worden 
gepeld, gedroogd en gekoeld, voordat ze 
aan een nieuwe cyclus beginnen, in de 
polder, vlakbij de URETEK-hoofdzetel. 

Dus als u weer eens achteloos een bosje 
tulpen koopt: denk dan eens met respect 
aan de 'industrie' die voorzo weinig geld 
zoveel sfeer in uw huis weet te brengen. • 

De URETEK-nieuwsbrief wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. 
Nieuwste technologien en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht. 
Wilt u reageren? Mail of schrijf aan de redactie op het adres aan de voorzijde 
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