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Snel doek
trekken
Geen harde, koude wind,
sneeuw, hagel of andere
winterse ongemakken begin
week 7. Ideaal weer om doek
te trekken. Buiten. Bij naar
verluidt de grootste schaduwhal met beweegbaar doek.

D

e onderbouw hadden Rene van
der Stok en zijn medewerkers eind
2013 al aangebracht. Een klus
van zo’n twee maanden voor twee à drie
man voor de installateur uit De Lier. „Het
gronddoek lag er al. Wij begonnen met de
schroefankers van 85 cm lengte en daarna
kwam de onderbouw die Meteor Systems
leverde. Dit soort schaduwhallen bouwen
we meestal in de winter. Dan zijn de percelen leeg. We moeten klaar zijn voordat
de planten in maart weer naar buiten
gaan”, aldus Van der Stok. Geen verlet
door sneeuw, hagel of ijs. Uitwijken naar
schermklussen in kassen hoefde Van der
Stok alleen omdat het schaduwdoek even
op zich liet wachten. „Dat is Ostend net
1040 zwart, dat gebruiken we meestal.”
Het zogenoemde doektouwtje is al bij
het aanbrengen van het dubbele dradenbed gemonteerd. Maandag 10 februari
was het een kwestie van de stroken doek
vastknopen en trekken. Op de foto is het
witte doektouwtje goed te zien. Een man
trekt, twee anderen begeleiden het doek.
Het lukte om op één dag 1 ha doek op
zijn plek te leggen. Een dag later volgde
de overige 0,6 ha. Daarna is het nog 1,5
week afmonteren en het vaste geveldoek
bevestigen. „Het weer zat mee. Waait het,
dan doe je hooguit 0,3 ha op een dag. En
als het doek nat is, kost het intrekken veel
meer kracht.”
Kwekerij John van Zuilen uit Boskoop
laat de hal aanleggen voor de afkweek
van skimmia. Het doek kan automatisch
openen en sluiten, en dat komt niet vaak
voor bij schaduwhallen. De aansturing is
verdeeld over drie vakken. <
Hans Neefjes
hneefjes@hortipoint
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