Glastuinbouw is een prachtige sector!
Een bezoek aan V.D.E. Plant

In de verwerkingsruimte van V.D.E. Plant in Woubrugge is het een drukte van belang. Medewerkers van het
bedrijf maken heliconia’s van minimaal een meter hoogte klaar voor het transport naar klanten. Tussen de
karren met het verzendklare product komt Karin van der Eijk, een van de eigenaren, aan steppen. “Dit is voor
mij de snelste manier om me over ons bedrijf voort te bewegen” lacht ze.
Familiebedrijf V.D.E. Plant is al 62 jaar in Woubrugge gevestigd. In die 62 jaar is er veel veranderd. Karin van
der Eijk: “Mijn opa startte in 1948 met
de teelt van groente en bloemen. Jaren
later maakte mijn vader en zijn broer de
overstap naar potplanten. Het huidige
bedrijf is ten opzichte van vroeger veel
groter en de teelt van potplanten gebeurt
bijna volautomatisch. Ons bedrijf is
opgedeeld in kassen en verwerkingsruimte.
In de verwerkingsruimte vinden nagenoeg
alle werkzaamheden aan de planten
plaats zoals oppotten, wijder zetten
en verzendklaar maken. In de kassen
creëren wij de juiste omstandigheden
waarin de potplanten kunnen groeien.
Het transport tussen de kassen en
verwerkingsruimte vindt plaats door
middel van rolcontainers.”
Milieuvriendelijk
Schaalvergroting en het toepassen van de nieuwste technologieën hebben het voor V.D.E. mogelijk gemaakt
om milieuvriendelijk te telen. Enthousiast vervolgt Karin haar verhaal. “We telen gesloten. Dit betekent
dat door ons gebruikt water, inclusief de voedingstoffen, gerecirculeerd worden binnen ons bedrijf. Onze
teelt laat hierdoor geen sporen achter in de bodem. Verder verwarmen wij onze kassen met warmte die
vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit. Ons bedrijf beschikt hiervoor over een eigen WKK (warmtekrachtkoppeling). De elektriciteit die wij zelf niet gebruiken, leveren we aan het elektriciteitsbedrijf. ”
Ook bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen houdt V.D.E. Plant rekening met het milieu. Daar waar het
kan gebruikem ze biologische bestrijders. Bovendien produceert V.D.E. Plant op zijn minst CO2-neutraal;
potplanten hebben immers CO2 nodig om te groeien. En met energiebesparende maatregelen, zoals een
kas van isolerende platen en energieschermen, produceert V.D.E. Plant minder CO2 dan de potplanten
opnemen.
Marktgericht produceren
Een milieuvriendelijke en kwalitatief goede
productie alleen is echter niet voldoende om
als glastuinbouwbedrijf overeind te blijven. Het
is daarnaast een vereiste om te produceren
wat de markt vraagt. V.D.E. Plant verkoopt – via
de Nederlandse veilingen – aan retailers in
heel Europa: supermarkten, bouwmarkten en
tuincentra. Het bedrijf werkt hiervoor bij een
groeiend aantal orders samen met zes andere
potplantenkwekers in Nederland. “Onze
afnemers zijn zeer geïnteresseerd in wisselende
concepten; mixen van diverse planten, kantbrochure SPTV juni 2010: ‘Zicht op glastuinbouw’

en-klaar geleverd inclusief een keramiek potje en informatiestekers. Door het assortiment, creativiteit en
verwerkingsruimten van de deelnemende bedrijven te combineren, zijn wij in staat om aan deze groeiende
vraag te voldoen.”
Altijd in beweging
Het is duidelijk dat een glastuinbouwbedrijf op veel aspecten van de bedrijfsvoering in beweging moet
blijven. Volgens Karin van der Eijk maakt dit het werk bijzonder dynamisch: “Wij volgen de ontwikkelingen
(productie, energie, milieu, marketing) op de voet en spelen graag in op voor onze bedrijfsvoering interessante
veranderingen. Juist door alle innovaties is de glastuinbouw een prachtige sector om in te werken!”

Bedrijfsnaam

V.D.E. Plant

Opgericht in

1948

Directie

Hein Visser, Karin van der Eijk en Edwin van der Eijk

Oppervlakte

8 hectare

Assortiment

25 soorten potplanten, waaronder palmen, Nolina, Clusia, Heliconia, Ficus

Afzet

Met name Europa, van bloemist tot grootschalige Retail

Omzet

Aantal planten per jaar 6.000.000

Aantal werknemers

20 vaste medewerkers, 10 oproepkrachten
50% van de medewerkers is woonachtig in gemeente Kaag en Braassem
50% van de medewerkers is woonachtig in gemeente Alphen a/d Rijn
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