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Het was net als bij een opgroeiend kind. 
Op een dag zijn de kleren te klein en 
past het allemaal niet meer. Het pro-

ces gaat geleidelijk, maar er komt een moment 
dat het kind echt nieuwe kleren moet. Bij Huijg 
Breezand in Breezand ging het niet anders, 
aldus Raymond Huijg, die samen met zijn 
broer John het bedrijf runt. “Sinds 2000 is het 
bedrijf telkens gegroeid. Groei die we niet eens 
zelf opzochten, maar die zich aandiende. We 
zijn zelf heel erg gesteld op een ideale verka-
veling. Het liefst hebben we alle grond rond het 
bedrijf. Als er dan land te koop komt, dat goed 
is en aan die eisen voldoet, dan grijp je zo’n 
kans. Zo ging het de afgelopen jaren een paar 
keer. Inmiddels telen we 50 hectare tulpen, 
narcissen, Zantedeschia en diverse bijzondere 

bolgewassen zoals Chionodoxa en Allium. De 
schuuroppervlakte om dat allemaal te verwer-
ken paste niet meer goed bij de oppervlakte die 
we teelden. We huurden op drie locaties schu-
ren. Dat was niet ideaal.”

STEEDS MEER
De wens om nieuw te bouwen begon met plan-
nen voor een aanbouw aan de bestaande schuur 
van veertig meter lengte. Huijg betrok voor de 
begeleiding van de nieuwbouw Agrofocus bij de 
plannen. Sjaak Dol van Agrofocus: “We begonnen 
met veertig meter, maar gaandeweg werd dat vijf-
tig meter. Omdat de achterste tien meter later nog 
aanbouwen onevenredig duur zou worden, zijn 
we uiteindelijk op zestig meter uitgekomen. Ruim 
de helft daarvan is bestemd voor het drogen aan 
de ene kant en bewaren aan de andere kant van 
de hal. De rest bestaat uit opslag van tractoren en 
machines en een nieuwe werkplaats.”

Tekst: Arie Dwarswaard
Fotografie: René Faas

Net voor de start van het nieuwe seizoen is de zestig meter lan-

ge aanbouw klaar. De broers Raymond en John Huijg uit Bree-

zand hebben meer ruimte voor het drogen en bewaren en laten 

de zon zorgen voor stroom en warme lucht. Extra pluspunt: de 

logistiek is sterk verbeterd.

NIEUWBOUW

Lastig aspect van de nieuwbouwplannen was 
het bestemmingsplan. Huijg: “We hadden in 
2014 al plannen voor de nieuwbouw. Nadat 
het keukentafelgesprek met gemeente Hol-
lands Kroon had plaatsgevonden, kon het nieu-
we bestemmingsplan worden ingediend en de 
bouwplannen verder worden uitgewerkt. Agro-
focus heeft de nieuwbouwplannen concreet 
gemaakt door het plan verder uit te werken 
en mee te denken over de aanbesteding. Eind 
februari 2016 is met de bouw gestart. Net voor 
het nieuwe rooiseizoen is alles klaar.” En dat 
alles dankzij de inzet van de betrokken partij-
en, te weten Bouwbedrijf Broers, Agratechniek, 
Kaandorp Wijnker en Wilms.

DUBBEL ZONNEDAK
De nieuwe bedrijfshal is voor ruim de helft 
bestemd voor het drogen van het pas gerooide 
en soms gespoelde product aan de zuidkant en 
bewaring van bollen aan de noordkant van de 
hal. Voor het drogen is warme, droge lucht essen-
tieel. Het dak levert daar een wezenlijke bijdrage 
aan. Huijg: “De helft van het dak aan de zuidkant 
levert warme lucht. Onder het zwarte dak is een 
tweede laag bevestigd waartussen zeker in de 
zomer lucht snel opwarmt. Die lucht transporte-
ren we naar de heater. Alle lucht die al is voorver-
warmd, hoeft niet meer te worden opgewarmd. 
Dat is een relatief eenvoudige manier om van 
zonnewarmte gebruik te maken.”

capaciteit van de rooimachines ook veel beter 
te benutten. “We hadden twee rooimachines, 
maar die konden eigenlijk nooit tegelijkertijd 
draaien. Nu kan dat wel.”
Ten slotte is er goed gekeken naar het aspect 
stof. Het bedrijf is daar altijd al kritisch op 
geweest. Een paar jaar geleden ontwikkelde 
Huijg zelf een praktisch systeem om afgezogen 
lucht door een waterbassin te leiden, waardoor 
de stofdeeltjes in het water achterblijven. Dat 
systeem blijft, omdat het prima bevalt.
Het project bood ook de ruimte om voor John 
Huijg een nieuw huis te bouwen. Het oude huis 
krijgt een nieuwe bestemming: huisvesting van 
tijdelijk werknemers. 
Ten slotte benadrukken Raymond, Esther en 
John Huijg dat ze trots zijn op het team van 
medewerkers. “We hebben een goed team, dat 
pas nog versterking heeft gekregen van een paar 
jonge medewerkers. Naar een trekkerchauffeur 
wordt nog gezocht. Ook hebben we regelma-

Raymond, Esther en John Huijg: ‘Nu de nieuwbouw klaar is, kunnen we rustiger de zomer in’

tig stagiairs van het Clusius College. De goede 
sfeer nodigt uit om hier te komen werken. Nu 
de nieuwbouw klaar is, kunnen we rustiger de 
zomer in.”

OFFICIËLE OPENING
Inmiddels is de nieuwe bedrijfshal officieel in 
gebruik genomen. Onlangs vond voor familie, 
vrienden, medewerkers en omwonenden een 
feestelijke bijeenkomst plaats, waarbij genodig-
den de gelegenheid kregen om alles te bekij-
ken. Eigenlijk was het de bedoeling dat oprichter 
Hein Huijg de nieuwbouw officieel zou openen, 
maar het liep anders: hij overleed  op 5 mei. Toch 
heeft hij de opening nog verricht. Op de dag van 
zijn overlijden hebben Raymond en John samen 
met hun vader in de rouwauto de nieuwbouw 
geopend. Samen hebben zij het rood-witte lint 
doorsneden en hebben ze een korte rit door de 
nieuwe hal gemaakt. Zijn markante geruite hoed 
hangt nog op een stoel in het kantoor. 

De andere helft van het dak maakt ook gebruik 
van de zon. Dol: “Daar zijn 204 zonnecollectoren 
neergelegd, die zorgen voor stroom. Ook dat heeft 
het bedrijf zeker in de zomer volop nodig. Plus-
punt was hier dat het bedrijf al enige tijd geleden 
een aanvraag had ingediend voor subsidie, die 
was toegekend. Die was nog steeds geldig.”

‘Door de nieuwbouw is  

de logistiek sterk verbeterd’

Met name voor het bewaren van Zantedeschia 
wil Huijg beschikken over een nauwkeurig 
regelbare luchtkwaliteit. “Dat hebben we weten 
te realiseren met een nieuw doseringssysteem 
aan de noordkant van de hal. De toerengeregel-
de inblaasventilator was hier de oplossing en wij 
zijn de eerste die hiermee daadwerkelijk aan de 
slag gaan. Door deze investering zijn we minder 
afhankelijk van de windrichting en –snelheid.” 
Een dergelijk groot dak levert ook veel regenwa-
ter op. Zonde om dat zomaar af te voeren naar 
het oppervlaktewater. Door onder de overkap-
ping van de schuur een bassin te plaatsen van 
70.000 liter heeft Huijg de beschikking over vol-
doende water om bijvoorbeeld te gebruiken bij 
een gewasbespuiting. 
De nieuwbouw van de hal grepen de broers ook 
aan om het ernaast gelegen erf op te knappen 
en te vergroten. De spoelplaats staat op beton-
platen, er is een compostopvang van beton aan-
gelegd en het spoelbassin is uit betonelementen 
opgebouwd. 

LOGISTIEK
Niet zichtbaar, maar wel essentieel voor Ray-
mond en John Huijg is de sterk verbeterde logis-
tiek. “Nu dit klaar is, komen de bollen achterin 
het bedrijf de hal binnen, worden gepeld, gesor-
teerd en geteld, en gaan er aan de voorkant weer 
uit. Het aantal transportbewegingen per kist is 
afgenomen van vijf naar één. Dat scheelt enorm 
veel tijd en planning.”
Omdat de nieuwe hal ruimte biedt aan drie 
keer zoveel kuubkisten dan voorheen, is de 

Zon levert stroom en warme   lucht bij Huijg Breezand


