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Voorwoord 

Eindverslag Kabouter Paddestoel 

De bedrijfskundewinkel is een kleinschalig adviesbureau dat wordt gerund door 
studenten. De bedrijfskundewinkel verstrekt ondernemersadviezen aan kleine en/of 
startende ondememers en non-profitorganisaties. Voorwaarde hierbij is dat de 
ondememer niet beschikt over de kennis om het vraagstuk zelf op te lossen en teven 
niet de financiele middelen tot zijn beschikking heeft om een professioneel 
adviesbureau in de arm te nemen. 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek voor een kleine zelfstandige 
champignonteler. Hij zag de kosten aIleen maar stijgen, daarentegen zijn de 
opbrengsten reeds enige jaren hetzelfde gebleven. Doel van het onderzoek was dan 
ook te bekijken welke factoren van invloed zijn op de kostprijs, om vervolgens te 
analyseren hoe door belnvloeding van deze factoren de kostprijs te verlagen is. 
Centraal stond daamaast de analyse van diverse teelt- en oogstsystemen. 

Het grootste probleem gedurende het onderzoek was het moeizaam verkrijgen van de 
benodigde informatie. Bovendien was er van het meest recentelijk teelt- en 
oogstsysteem nog helemaal geen informatie. Desondanks denk ik toch door zoveel 
mogelijke een objectieve kijk te hanteren op het geheel in combinatie met de 
hoeveelheid aan diverse contacten in de champignonteeltbranche te zijn gekomen tot 
enkele bruikbare conclusies en aanbevelingen. 

Dit verslag had echter niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van een 
behoorlijk aantal mensen. Allereerst natuurlijk het bestuur van de 
Bedrijfskundewinkel dat zorgde voor ondersteuning in de vorm van kennis en het 
beschikbaar stellen van de tot haar beschikking staande middelen. Daamaast heb ik 
een hoop kennis vergaard via contacten met diverse mensen in de 
champignonteeltbranche, die meestal graag kennis en informatie ter beschikking 
stelden. Tot slot mag natuurlijk de ondememer zelf niet worden vergeten, welke mij 
met volle overtuiging en enthousiasme voorzien heeft van informatie en bovendien 
altijd bereid was vragen te beantwoorden. Gaarne wil ik al deze mensen hartelijk 
danken voor hun medewerking. 

Mark Palte 

Eindhoven, juni 2001 
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Eindverslag Kabouter Paddestoel 

Zoals vele kleine zelfstandige champignontelers, kampt ook deze ondememer met de 
gangbare problemen in de champignonteeltbranche. Men is op een punt aangekomen 
waarop men doelbewuste keuzes moet gaan maken. Wil men door in deze branche 
dan zal men fiks moeten investeren en doet men dat niet dan zal men zich 
genoodzaakt zien in de loop van de tijd de branche te verlaten. Dit alles heeft 
hoofdzakelijk als oorzaak de steeds hoger worden de arbeidskosten en het niet 
evenredig stijgen van de opbrengsten. Het probleem is dan ook samen te vatten in de 
volgende onderzoeksvraag: 

"Analyseer het huidige systeem en bekijk de mogelijkheden tot verbetering, eventueel 
door opzet van een vernieuwd teelt- en oogstsysteem". 

Om een volledig beeld van de huidige situatie te verkrijgen is er een verkenning van 
het primaire proces geweest, dit om te weten in wat voor soort omgeving het bedrijf 
zich bevindt. Vervolgens is er gekeken naar de kostenfactoren die een ro1 spelen bij 
de tot standkoming van de kostprijs tijdens het telen, oogsten en verwerken van 
champignons. 

Na identificatie van de belangrijkste kostenfactoren, zijn de mogelijkbeden tot het 
verlagen van de betreffende kostenposten bekeken. Het bleek te gaan om de 
kostenposten "compost" en "personeelskosten". De kostenfactor compost is 
nauwelijks tot niet te bernvloeden, daarom focusseerde het onderzoek zich op de 
arbeidskosten. 

Het bleek niet mogelijk de personeelskosten significant te verbeteren te met de 
huidige opzet van de kwekerij. Daarom is er gekeken naar de diverse soorten 
teeltsystemen. Na het uitvoeren van een grondige analyse op elk van de systemen 
bleek dat omschakeling naar machinale oogst niet haalbaar is gezien de hoogte van de 
benodigde investeringen. Daardoor kwam de scope te liggen op de teeltsystemen die 
gebruik maken van handmatige oogst, welke zich onderscheiden op het gebied van de 
type stellingen waarvan gebruik gemaakt wordt. 

De twee systemen zijn de zogenaamde traditionele "tweepootstellingen" en de wat 
recentelijkere "draagarmstellingen". Een nadere vergelijking van de twee 
teeltsystemen wees een aantal duidelijk voordelen ten gunste van de 
draagarmstellingen aan. Dit type stelling genereert betere plukprestaties en biedt meer 
mogelijkheden tot automatisering in de toekomst. Enig nadeel is echter dat de 
investeringskosten hoger zijn dan bij de traditionele tweepootstelling. 

Desalniettemin is het draagarmstellingensysteem duidelijk een systeem dat te 
verkiezen is boven het draagarmstellingensysteem. Deze conclusie wordt vooral 
gedragen door te kijken naar wat voor invloed investeringen hebben op de financiele 
situatie in de toekomst. 

iii 
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Eindverslag Kabouter Paddestoel 
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Hoofdstuk 1: inleiding 

Eindverslag Kabouter Paddestoel 

De ondernemer heeft een champignonkwekerij, een zogenaamd gezinsbedrijf, in het 
midden van het land. Net zoals menig ander colI ega ondernemer in de 
champignonteeltbranche kampt hij met het probleem van almaar stijgende kosten en 
gelijkblijvende opbrengsten. Daarom is dit onderzoek uitgevoerd door de 
Bedrijfskundewinkel, om te bekijken hoe de kosten eventueel verlaagd kunnen 
worden. 

In dit rapport vindt u de resultaten terug van bovenstaand beschreven onderzoek. 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet gegeven, zoals deze is vastgesteld 
in overleg met de opdrachtgever naar aanleiding van het eerste gesprek met hem. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een verki;mning van het primaire proces gedaan. 
Tevens worden de belangrijkste kostenfactoren getdentificeerd. In hoofdstuk 4 vindt 
een analyse van de diverse teelt- en oogstsystemen plaats, waama in hoofdstuk 5 deze 
systemen worden vergeleken, waarbij een aantal opties zullen afvallen. 
Dit alles leidt tot het beantwoorden van de onderzoeks(deel)vragen in hoofdstuk 6, de 
conclusies en aanbevelingen. 

3 



M'BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink EO 1 

onder ntmcfsadv ie ~~ n 

Hoofdstuk 2: onderzoeksopzet 

2. 1 Inleiding 

Eindverslag Kabouter Paddestoel 

In dit hoofdstuk komt de onderzoeksopzet ter sprake, die als eerste een omschrijving 
van de huidige bedrijfssituatie en omgeving geeft Het daaruit volgende probleem 
wordt vervolgens beschreven, aan de hand waarvan de opdrachtformulering wordt 
afgeleid. Vanuit deze opdrachtformulering is een onderzoeksvraag met bijbehorende 
deelvragen geformuleerd. Tot slot komt de methode van onderzoek aan bod, die 
gebruikt wordt bij het oplossen van het geschetste probleem. 

2.2 Situatieomschrijving 

Alvorens een aantal jaren geleden een eigen bedrijf te beginnen heeft de 
opdrachtgever in loondienst gewerkt bij een champignonkwekerij. Tegenwoordig runt 
hij een klein gezinsbedrijf dat champignons kweekt Het bedrijf telt een zevental 
medewerkers, zowel full- als parttime. De kwekerij bestaat uit een zestal cellen met 
een oppervlakte van 160m2

, wat het totale teeltoppervlak brengt op 960 m2. 
Men kweekt champignons voor de versmarkt, welke men afzet via de veiling. 

In de champignonteeltsector is sprake van een behoorlijke concurrentie. Het 
gemiddelde gezinsbedrijf in de branche heeft een teeltoppervlak van 1500-1600m2. 
Deze concurrentiedruk wordt mede veroorzaakt door enkele grote, sterk 
gemechaniseerde en geautomatiseerde champignonteeltbedrijven. Daamaast is er een 
toenemende concurrentiedruk vanuit het buitenland, met name de Oostbloklanden 
Polen en Hongarije. 
De concurrentiedruk wordt nog eens extra verhoogd voor de kleine bedrijven, doordat 
de meeste bedrijven snel groeien. Hierdoor zien de kleinere bedrijven zich 
genoodzaakt flink te investeren of anders uit de branche te stapp en. 

2.3 Probleemomschrijving 

Het huidige bedrijf heeft te kampen met teeltcellen die verouderd zijn en bovendien 
niet effectief zijn ingedeeld. De werknemers plukken met een hand en hebben 
vervolgens twee handen nodig om de champignons af te snijden en verder te 
verwerken. Vervolgens worden de champignons in bakken gelegd, die door de 
werknemers zelf moeten worden afgevoerd. Dit alles maakt de werkwijze bij het 
oogsten van de champignons niet efficient genoeg. Hierdoor is men, gezien de huidige 
hoge kosten van arbeid, niet of nauwelijks meer in staat de kostprijs van het 
teeltproduct dusdanig te drukken dat deze kan concurreren met andere bedrijven. 
Daarnaast is het huidige teeltoppervlak van 960m2 in het huidige bedrijf relatief klein 
in vergelijking met de overige bedrijven in de branche. Dit betekent dat de 
overheadkosten over minder eenheden product verdeeld worden en dit dus de kosten 
per eenheid product relatief verhoogt 

5 
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2.8 Methoden van onderzoek 

Eindversiag Kabouter Paddestoel 

De benodigde informatie om de deelvragen omtrent de huidige werking van het 
primaire proces en de belangrijkste kostenposten daarbij te beantwoorden is het beste 
te verkrijgen via gesprekken met de opdrachtgever en eventueel reeds aanwezige 
bedrijfsgegevens. Oit aangezien de opdrachtgever de gene is, die als beste het huidige 
bedrijf met het bijbehorende primaire proces en de bedrijfssituatie kent. Bovendien 
moeten de belangrijkste kostenposten zoveel mogelijk onderbouwd worden met harde 
cijfers, danwel percentages te geven welke de belangrijkste kostenposten 
identificeren. Deze gegevens kunnen mogelijkerwijs nog aangevuld worden door het 
zelfstandig ter plaatse waarnemingen te doen en/of door een of meerdere gesprekken 
met een (teelt)adviseur die de opdrachtgever ondersteunt. 

Om de deelvragen met betrekking tot mogelijke verbeteringen, bestaande systemen en 
de daarbij behorende voor- en nadelen te beantwoorden is het belangrijk een 
objectieve kijk te ontwikkelen. Dit kan door een checklist te ontwikkelen aan de hand 
van het kostenoverzicht en andere ideeen. De benodigde informatie is dan 
mogelijkerwijs het beste te verkrijgen via relatief objectieve derden uit de branche. Te 
denken valt aan branche- en/of teeltadviseurs, collegae op andere bedrijven, 
fabrikanten en leveranciers van diverse teelt- en oogstsystemen en andere logistieke 
systemen in de charnpignonteelt. Dit alles kan door informatie aan te vragen bij de 
betreffende personen of instanties, danwel een (direct) gesprek met hen aan te gaan. 

7 
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Hoofdstuk 3: het primair proces 

3. 1 Inleiding 

Eindverslag Kabouter Paddestoel 

Alvorens aan een antwoord op de onderzoeksvraag te gaan werken, zal in dit 
hoofdstuk een verdieping plaatsvinden in het huidige primaire proces; het telen en 
oogsten van champignons. Vervolgens zullen de belangrijkste kostenposten worden 
geldentificeerd. Dit om tot slot te komen tot mogelijke aandachtspunten en 
verbetermogelijkheden in het huidige primaire proces, zowel op basis van werkwijzen 
en methoden, als op basis van kosten. 

3.2 Het te/en van champignons 

3.2.1 Het bereiden van de voedingsbodem 
De teeIt van champignons begint bij de bereiding van de voedingsbodem, gedaan door 
een externe onderneming, waarop de champignons kunnen groeien. Men vermengt de 
grondstoffen strorijke paardenmest, kuikenmest en gips. Dit proces wordt ook weI 
composteren genoemd. Hierbij creeert men een selectieve voedingsbodem die 
speciaal geschikt is voor het champignonmycelium en niet voor andere schimmels. 
Vervolgens wordt deze zogenoemde 'verse compost' gepasteuriseerd (doden van 
schadelijke organismen), om vervolgens geconditioneerd te worden. Ais dit gebeurd 
is wordt 'het broed' door de compost verdeeld, ook weI enten genoemd. Belangrijk 
hierbij is dat de broed zo homogeen mogelijk over de compost wordt verdeeld, 
waarna het champignonmycelium de compost volledig kan doorgroeien. Vervolgens 
heeft men 'doorgroeide compost', geschikt om naar de diverse teeItbedrijven te gaan. 
De volgende stap in het proces van de teeIt is het 'bijvoeden'. Dit is het toevoegen van 
eiwitrijke voedingstoffen aan de compost. Dit bijvoeden kan gebeuren op de 
composteringsbedrijven of op de champignonkwekerij gedurende het vullen. In dit 
geval gebeurt het bijvoeden bij het composteringsbedrijf. 

3.2.2 De teelt op de kwekerij zelJ 
Een teeltcel bestaat uit een rechthoekige cel met twee rijen stellingen. Elke stelling 
be staat vervolgens uit een vijftal boven elkaar geplaatste teeltbedden. Het vuHen van 
de teeltcellen is de eerste stap die bij de kwekerij zelf plaatsvindt. In dit geval vult 
men iedere week een van de zes cell en, om zo een constant arbeidsschema te 
verkrijgen. Dit aangezien het na het vullen ongeveer drie weken duurt voordat men de 
eerste champignons kan oogsten. Vervolgens kan men iedere week een zogenaamde 
'vlucht' oogsten. Men oogst dan enkele dagen lang de champignons op de teeltbedden, 
om ze vervolgens enkele dagen met rust te laten. Na de derde vlucht wordt de cel 
weer leeg- en schoongemaakt. 
Het vullen wordt gedaan door een externe onderneming, die zowel de doorgroeide en 
bijgevoede compost alsmede de dekaarde aanlevert. Tijdens het vuIlen staat er een 
vulmachine in een lijn met de lengterichting van de teeltcel. Hierop worden compost 
en dekaarde samengebracht. Men plaatst de voedmond van de vulmachine voor een 
teeltbed. In de teeltcel bevindt zich een lier, die een mat over de bodem van het 
teeltbed heentrekt. De compost met daarop de dekaarde valt uit de vulmachine op de 
mat en worden zo de teeltcel ingetrokken. Nadat een teeltbed is gevuld, wordt de 
vulmachine voor het volgende bed geplaatst en wordt de bovenstaande werkwijze 
herhaald, net zolang totdat aIle teeltbedden, en dus de teeltcel, zijn gevuld. 

9 
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Eindverslag Kabouter Paddestoel 

Welke champignons men plukt en welke men moet laten staan is sterk afhankelijk van 
welke vlucht men aan het plukken is. Het voert hier te ver daarop in te gaan, 
aangezien dat buiten de scope van het project valt. 
Een groot probleem dat zich voordoet bij het handmatig plukken van champignons, is 
dat de champignon verkleurd op de piaatsen waar hij aangeraakt wordt. 

3.4 De kosten 

am een beter inzicht te verkrijgen welke oorzaken de hoogste kosten veroorzaken en 
dus de kostprijs van de champignons opdrijven wordt gekeken naar de gegevens 
verstrekt in de interne bedrijfsvergelijking. am echter geen gevoelige 
bedrijfsinformatie te vermelden, worden aile kosten uitgedrukt in percentages. Zeer 
kleine en onbeduidende kostenposten zullen worden weggelaten, danwel worden 
sarnengevoegd. 

Kosten per m2 teeltoppervlak 

Directe kosten 
Compost 
Dekaarde 
Werk door derden 
G.w.e. 
Afzetkosten 
Overig (o.a. bijvoeden) 

Bedrijfskosten 
Personeelskosten 
Afschrijvingen 
Overige kosten en vaste activa 
Algemene kosten 

Tatale kasten 

27,2 % 
3,7 % 
5,0 % 
3,6% 
6,2 % 
2,1 % 

38,9% 
5,8 % 
3,1% 
4.4%+ 

100% 

Wanneer men naar bovenstaande verdeling van de kosten bekijkt, kan men zeer snel 
concluderen dat de belangrijkste oorzaken van de hoge kostprijs, de prijs van de 
compost en de :rersoneelskosten zijn. Deze vertegenwoordigen voor 66,1 % de totale 
kostprijs per m teeltoppervlak. 

3.5 Moge/ijkheden tot verbetering 

Indien men dus de kostprijs van champignons per m2 teeltoppervlak, zoals uiteengezet 
in de vorige paragraaf, significant wil verlagen zal men dus naar de kostenposten 
'compost' en 'personeelskosten' moeten kijken. 
Met betrekking tot de kostenpost 'compost', moet men bedenken dat de 
compostprijzen worden vastgesteld door de marktwerking tussen de 
composteringsbedrijven en hun afnemers. In deze relatie is het vrijwel onrnogelijk, 
om (direct) iets aan de hoogte van de compostprijzen te doen. Bovendien is gebleken 
dat het zelf vervaardigen van compost slechts aIleen dan rendabel is wanneer men een 
bedrijf heeft van meer dan redelijke omvang. Met betrekking tot het verlagen van de 

11 
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Hoofdstuk 4: analyse van de diverse oogstsystemen. 

4. 1 inieiding 

Nadat in hoofdstuk 3 het primaire proces is bekeken en een korte analyse van de 
huidig gehanteerde methoden en werkwijzen is gegeven, worden in dit hoofdstuk de 
diverse oogstsystemen geanalyseerd. Er is bewust voor gekozen de diverse 
teeltmogelijkheden buiten beschouwing te laten. Dit aangezien zij niet direct van 
invloed zijn op de hoge personeelskosten zoals die ontstaan in de huidige 
bedrijfsopzet. Allereerst worden de diverse oogstsystemen gecategoriseerd, om daama 
per oogstsysteem de voor- en nadelen te bekijken. Het bekijken van eventuele nieuwe 
systemen is een gebied wat buiten de scope van het project Jigt. 

4.2 Categorisering van de diverse oogstsystemen 

Wanneer men naar de oogstsystemen kijkt, welke nu op de markt te verkrijgen zijn en 
worden toegepast in de praktijk kan men in hoofdlijnen vier soorten systemen 
onderscheiden. 
Allereerst kan men een tweedeling maken tussen enerzijds (dee Is) machinale en 
geautomatiseerde oogst en anderzijds handmatige oogst, ook weI de 'traditionele' 
manier van oogsten genoemd. Deze twee categorieen zijn beiden weer onder te 
verdelen in twee varianten. 
De deels machinale en geautomatiseerde oogst is onder te verdelen in twee varianten 
die zich onderscheiden op het gebied van de gehanteerde oogstwijze. Het betreft de 
zogenaamde 'snijbedrijven' en de 'kistenbedrijven', waarbij de laatste niet volledig 
machinale oogst betreft. Echter wordt op dit type bedrijven veelvuldig gebruikt 
gemaakt van verregaande automatisering en robotisering om de plukprestaties 
omhoog te krijgen. Karakteriserend voor de machinale en geautomatiseerde 
oogstsystemen is dat zij over het algemeen champignons produceren voor de 
industriele verwerking. 
Als men kijkt naar de categorie van de hangmatige oogst kijkt, kan men ook daar twee 
varianten onderscheiden. Deze twee varianten onderscheiden zich in het type 
stellingen dat gebruikt wordt voor de teeIt van de champignons. Dit zijn de 
zogenaamde traditionele 'tweepootstellingen' en de recentelijker in gebruik genomen 
'draagarrnstellingen'. Karakteristiek voor deze twee handmatige oogstsystemen is dat 
zij over het algemeen champignons produceren voor de versmarkt. In onderstaande 
figuur is de samenhang tussen de verschillende systemen grafisch weergegeven. 

Tweepoot 
stellingen 

Figuur 1: de diverse oogstsystemen gecategoriseerd 

Draagarm 
stellingen 

13 



M'BEDIUJFSKUNDE 
PVV ink e I 

() n d ern e mer sad v it: z-e n 

4.4 Machinale oogst: het kistenbedrijf 
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Het tweede type bedrijfsvoering is het zogenaamde 'kistenbedrijf. Dit type wordt 
gerekend tot de machinale en geautomatiseerde oogstvariant. Wanneer men echter 
puur naar het proces van het oogsten kijkt, dus het plukken of snijden van de 
champignons, moet men vaststellen dat bij een kistenbedrijf het oogsten ook nog 
handmatig gebeurt. De champignons worden weI geplukt echter is het proces rondom 
het directe oogsten zeer vergaand geautomatiseerd. 
In een kistenbedrijf staan de champignons in zeer grote bakken, de 'kisten'. Deze 
staan vervolgens op hun beurt opgestapeld in grate verrijdbare rekken. In de 
teeltcellen liggen twee rijen rails waarover deze rekken kunnen worden 
voortbewogen. De teeltcel heeft aan weerszijden grote deuren ter breedte van de eel. 
Aan beide uiteinden van de teeltcellen ligt een geautomatiseerd transportsysteem, dat 
de rekken met teeltkisten de eel in en uittransporteert. Aan een zijde worden de 
rekken uit de teeltcel gehaald. Vervolgens transporteert het systeem ze naar een 
ontstapelplaats, waar de kisten uit de rekken worden gehaald. Hiema worden de 
kisten op een transportband geplaatst en langs de medewerkers gereden. Deze plukken 
de champignons en plaatsen deze in een 'oogstbord'. Dit is een bord met een regulier 
patroon van gaten, waar de voetjes van de champignons in worden geplaatst. Deze 
oogstborden gaan via een transportbandensysteem, onderweg worden de voetjes van 
de champignons afgesneden, naar een verpakkingplek. Aldaar haalt een robotarm met 
zuignappen de 
champignons uit de oogstborden en legt ze in een bakje of kistje. Hiema worden ze 
nog nagekeken en handmatig afgewogen. De kisten met de champignons worden 
nadat de champignons zijn geoogst wederom in de rekken gestapeld en door het 
geautomatiseerde transportsysteem de teeltcel ingereden. Een en ander is nog eens 
systematisch grafisch weergegeven in onderstaande figuur. 

Verwerkingplek 

Geautomatiseerd 
Transportsysteem 

Ontstapelen 

Figuur 2: systematisch overzicht indeling kistenbedrijf 

Het grootste voordeel van dit oogsttype is het' feit dat de medewerkers de 
champignons met twee handen kunnen plukken, doordat men de voetjes niet hoeft af 
te snijden. Bovendien kan een hogere plukprestatie worden geleverd, doordat de 
champignons op een hoogte voorbij komen. Daardoor is men in staat een grotere 
tijdsspanne per uur te plukken en niet bezig te zijn met oogstvoorbereidingen op het 
gebied van materiaal en de aan- en afvoer van de champignons. 
Door deze verbeterde plukprestaties per uur is men, net als op de snijbedrijven, in 
staat meer tonnages champignons te oogsten. 
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Ais belangrijkste nadeel van handmatige oogst bij tweepootstellingen zijn de 
werkomstandigheden te noemen. Doordat een teeltbed 1.40 meter breed is moet de 
oogstmedewerker 70 centimeter tot aan het midden van het teeltbed reiken, waardoor 
men niet altijd een ideale werkhouding heeft. 

De wijze van stellingenbouw bij de tweepootstellingen resulteert bovendien in een 
extra nadeel. Men treft namelijk op repeterende afstand een steunpilaar van de stelling 
aan, waar de teeltbedden tussenhangen. Dit zorgt ervoor dat men daar omheen moet 
werken, wat niet bevorderend is voor de plukprestaties. 

4.6 Handmatige oogst: draagarmste//ingen 

Het type handmatige oogst waarbij men gebruik maakt van draagarmstellingen is een 
variant op de traditionele tweepootstellingen. Het draagarmstellingensysteem is vrij 
recentelijk ontstaan en hanteert dezelfde werkwijzen en methoden bij het oogsten als 
het tweepootstellingensysteem, daarom zal hier de exacte oogstwijze niet nader 
worden bekeken maar slechts aIleen enkele voor- en nadelen van het type stelling. Bij 
draagarmstellingen maakt men gebruik van een steunpilaar, waar aan weerszijden 
teeltbedden zijn opgebangen. 
Men heeft in tegenstelling tot het 
tweepootstellingensysteem nu dus niet 
een teeltbed van 1.40 meter breed met 
aan weerzijden steunpilaren, maar 
echter een steunpilaar in het midden 
met aan weerszijden daarvan 
teeltbedden van 60 cm breed. Beide 

Teeltbed 

Tweepootstelling 

I I 

I I 

Draagarmstelling 

stellingensystemen zijn grafisch Figuur 3: systematische weergave stellingsystemen 
weergegeven in figuur 3. Evenals bij het tweepootstellingen systeem, heeft men bij 
het draagarmstellingensysteem het kwaliteitsvoordeel t.o.v. de machinale 
oogstmethoden. Ook hier heeft men minder kwaliteitsverlies en kan men dus een 
betere en constantere kwaliteit, voor de versmarkt, leveren. 

Bovenstaande duidt ook gelijk op bet grootste voordeel van het 
draagarmstellingensysteem t.o.v. het tweepootstellingensysteem, namelijk het 
ontbreken van de steunpilaren om een zekere repeterende afstand, welke hinderlijk 
zijn gedurende het oogsten. Doordat men nu niet telkens om de steunpilaren heen 
hoeft te werken kan men gemakkelijker doorwerken. 

Een tweede punt wat de aandacht verdiend is de breedte van de teeltbedden. Doordat 
deze maar 60 centimeter per bed bedraagt, is over een zelfde lengte gekeken het 
teeltoppervlak t.o.V. het tweepootstellingensysteem kleiner, wat dus een nadeel 
oplevert. Nu heeft men een groter grondoppervlak nodig om een zelfde teeltoppervlak 
te bewerkstelligen. Echter de breedte van het teeltbed kan ook een voordeel bieden, 
doordat men nu niet zo ver hoeft te reiken, wat een relatief makkelijkere 
plukverhouding oplevert. De combinatie van een smaller teeltbed en het ontbreken 
van de steunpilaren resulteert in verbeterde plukprestaties. 

Groot nadeel aan dit type stellingen is dat men nu 20 teeltbedden heeft (indien 5 
hoog) i.p.v. de 10 bij traditionele stellingen. Hierdoor heeft men hogere 
investeringskosten, doordat men o.a. meer kantplanken moet bekostigen. Bovendien 
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Hoofdstuk 5: resultaten 

5.1 Inleiding 

Eindverslag Kabouter Paddestoel 

Nadat in hoofdstuk 4 vier verschillende oogstsystemen zijn bekeken, zullen in het 
hiervolgende hoofstuk deze systemen vergeleken worden. Allereerst zal er een 
vergelijking worden gemaakt tussen machinale en handmatige oogst. Vervolgens 
worden de stellingtype van de tweepoot- en draagarmstellingen vergeleken, om tot 
slot het voorgaande in te passen in de huidige bedrijfssituatie. 

5.2 Machinate versus handmatige oogst 

Wanneer aile vier de oogstsystemen worden vergeleken, naar aanleiding van de 
analyses uit hoofdstuk vier, komen er enkele duidelijke verschillen boven. 

Als men kijkt naar de twee machinale en geautomatiseerde oogstsystemen en deze 
vergelijkt met de handmatige oogstmethoden kan men een duidelijk onderscheid 
maken op het gebied van kosten en bedrijfsopzet. Bij de machinale oogstmethoden 
zijn grote investeringen nodig, aangezien men een duur en uitgebreid machinepark 
nodig heeft. Men praat dan over investeringen van enkele miljoenen tot tientallen 
miljoenen guldens. 
Als gevolg van deze hoge investeringskosten ontstaat aut-omatisch een tweede 
belangrijk verschil tussen machinale en handmatige oogst, namelijk de schaalgrootte 
van de bedrijven. Om de enorme investeringen rendabel te kunnen maken, moet men 
deze investeringskosten en de bij de bedrijfsopzet behorende hoge overheadkosten 
kunnen spreiden over grootte hoeveelheden product. Aileen dan kan de kostprijs van 
het product nog enigszins worden gedrukt. De meeste machinale bedrijven 
beschikken dan ook over teeltcellen tussen de 1000 en 2000 m2 teeltoppervlak, met 
bedrijfsgroottes van 10.000 tot 20.000 m2

• Oit in tegenstelling tot een teeltoppervlak 
van 200 tot 300 m2 en een bedrijfsgrootte tot 3000 m2 bij de bedrijven met een 
handmatige oogstmethode. 
Deze schaalgrootte leidt tevens tot een totaal andere vorm van ondememerschap dan 
bij de relatief kleine bedrijven, welke handmatig oogsten. Men wordt meer een 
manager dan een meewerkend leidinggevende. 

Wanneer men bovenstaande, belangrijke verschillen tussen machinale oogst en 
handmatige oogst in ogenschouw neemt en daarbij tevens kijkt naar de huidige 
bedrijfsopzet en bedrijfssituatie, is het vrij makkelijk te bezien dat de oplossing van 
het probleem niet in de richting van een geautomatiseerd snij- of kistenbedrijf moet 
worden gezocht. Daarom zal in het vervolg van het verslag slechts nader worden 
ingegaan op de handmatige oogstmethoden en de twee varianten met betrekking tot 
het soort gebruikte stellingen. 
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Dus aIle voor- en nadelen nog eens op een rijlje gezet, verkrijgt men het volgende 
plaatje: 

• Het draagarmstellingensysteem heeft een voordeel op het gebied van de 
plukprestaties door het ontbreken van steunpilaren en de kleinere reikwijdte 
gedurende het oogsten. 

• Het draagarmstellingensysteem heeft een nadeel door de hogere 
investeringkosten als gevolg van een groter benodigd grondoppervlak en het 
zwaardere constructiemateriaal voor de bouw van de stellingen. 

• Het draagarmstellingensysteem heeft een voordeel gezien het feit dat er 
makkelijk automatisering plaats zou kunnen vinden. 

• Het draagarmstellingensysteem heeft een nadeel doordat de infrastructuur 
benodigd voor een optimale bedrijfsvoering niet volledig is uitgekristalliseert. 

• Het draagarmstellingensysteem heeft een nadeel doordat de kosten voor 
schoonmaak en onderhoud hoger zijn. 

5.4 Inpassing in de huidige bedrijfssituatie 

Wanneer men kijkt naar de huidige bedrijfssituatie komt men tot het inzicht dat er 
slechts een beperkt aantal mogelijkheden is. Aangezien het duidelijk is dat het 
bouwen van een nieuwe kwekerij met machinale oogstmethoden te duur is, moet men 
zich beperken tot de handoogsL Daarbij valt te zien dat indien de ondememer niks 
doet, hij gedwongen is binnen enkele jaren uit de champignonteeltbranche te stappen. 
Dit aangezien de huidige bedrijfsgrootte te klein is om op den duur te kunnen blijven 
concurreren met grotere ondememingen, die optimaler gebruik kunnen maken van 
schaalvoordelen. 
Wanneer men dan bovenstaande zaken als uitgangspunt neemt, komt men tot een 
beperkt aantal overblijvende mogelijkheden, te weten: 

1. Het renoveren van de huidige kwekerij met tweepootstellingen 

2. Het renoveren van de huidige kwekerij met plaatsing van draagarrnstellingen 

3. Het uitbreiden (en at dan niet renoveren) van de huidige kwekerij door het 
plaatsen van nieuwe teeltcellen 

4. Het bouwen van een compleet nieuwe kwekerij met handmatige oogst 

Het renoveren van de huidige kwekerij, zonder verdere maatregelen, is geen optie om 
het probleem van te hoog oplopende arbeidskosten op te lossen. Hierbij wordt er 
namelijk niet expliciet iets veranderd aan de plukprestaties van de medewerkers, wat 
resulteert in aneen maar extra uitgaven zonder daar tegenover staande opbrengsten. 
Dus optie een kan verworpen worden. 

Oelet op de huidige ruimte in de teeltcellen, is het geen optie om de bestaande 
tweepootstellingen te vervangen door draagarmstellingen. Dit aangezien men dan het 
totale teeltoppervlak zou verkleinen. Men verliest immers teeltoppervlak doordat de 
teeltbedden kleiner zijn dan bij de traditionele tweepootstellingen; men heeft nu per 
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Hoofdstuk 6: conclusies en aanbevelingen 

6. 1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn de diverse tee It- en oogstsystemen uiteengezet en geanalyseerd. 
Dit werd gevolgd door een vergelijking van deze systemen in hoofdstuk 5, waarna dit 
aIle werd ingepast in de huidige bedrijfsopzet en de daarbij behorende mogelijk:heden. 
In dit hoofdstuk volgen enkele conclusies en aanbevelingen die volgen uit de in 
eerdere hoofdstukken uitgevoerde analyses. 

6.2 Conclusies 

Ais men kijkt naar de huidige bedrijfssituatie, kan men naar aanleiding van 
voorgaand onderzoek en de daarbij behorende analyses de volgende conclusies 
trekken: 

1. Indien de ondernemer niks doet aan de huidige bedrijfssituatie zal hij zich 
binnen enkele jaren genoodzaakt zien uit de champignonteelt te stappen. 

2. Het overschakelen naar machinale oogst vergt te hoge investeringskosten en is 
daarom geen optie in de huidige situatie. 

3. Het renoveren van de reeds bestaande kwekerij en daarbij het plaatsen van 
draagarmstellingen is gezien de kleine opzet van de kwekerij niet reee1. 

4. Het uitbreiden en al dan niet renoveren van de huidige kwekerij is aIleen een 
reele optie indien men een type stellingen hanteert. 

5. De meest reele optie, indien financieel haalbaar, is het bouwen van een nieuwe 
kwekerij met draagarmstellingen. 

6.3 Aanbevelingen 

Na aan leiding van bovenstaande conclusies en het voorafgaande onderzoek, kan men 
komen tot de volgende aanbevelingen: 

• Er moet in de huidige situatie gekeken worden naar de mogelijkheden tot 
vergemakkelijking van de werkomstandigheden voor de medewerkers door 
enkele simpele karretjes aan te schaffen voor het oogsten van de onderste 
tee1tbedden. 

• Bekijk serieus de mogelijk:heid tot het bouwen van een nieuwe kwekerij 
waarbij men kiest voor een ruimere opzet en draagarmstellingen om 
voorbereid te zijn op automatisering. 
- Financieel een kostenplaatje laten maken van de nieuwbouw van een 
kwekerij met draagarmstellingen, om vervolgens te kijken of de bouw van een 
nieuwe kwekerij haalbaar is. 
- Bekijkeil qua regelgeving, o.a. bestemmingsplan en bouwvergunningen e.d., 
of de bouw van een nieuwe kwekerij haalbaar is. 

De overweging tussen investeren in de huidige kwekerij of investeren in nieuwbouw 
moet worden gemaakt waarbij men ook moet kijken naar de daaruit voortvloeiende 
financiele situatie in de toekomst, dit met het oog op nieuwe ontwikkelingen. 
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