DE ZIEL
VAN ONS
BEDRIJF
Het 75-jarig jubileum van ons familiebedrijf vraagt
om iets bijzonders. Nu heeft mijn vader altijd iets
met boeken gehad. Met ons 50-jarig bestaan
zorgde hij voor de heruitgave van het boek
Kassen en kassenbouw uit de jaren twintig van de
vorige eeuw. Ook liet hij met 60 jaar KUBO een
mooi fotoboek maken over het Westlandse strand.
Die traditie wil ik in ere houden. Dit keer een boek
met verhalen. Want verhalen zijn altijd boeiend, je
kunt je eraan spiegelen en wie ze jaren later leest,
krijgt een mooi beeld van een bepaalde tijd.
KUBO is de optelsom van alle positiviteit die de mensen erin
stoppen. Daarom wilde ik, in de traditie van mijn vader, een
boek maken dat de mensen aan het woord laat. Door hun
verhalen te bundelen, hoop ik dat we iets van de ziel van
KUBO zichtbaar kunnen maken. Ik wil iedereen die hieraan
meewerkte hartelijk bedanken. Tegelijk wil ik iedereen die
hier niet in terechtkwam, bedanken voor zijn of haar begrip.
Je paste dan wel niet in deze, per definitie beperkte opzet,
maar weet dat je erbij hoort!
Nog elke dag voel ik me vereerd dat ik – als derde generatie,
en niet meer dan een tijdelijke passant – een poosje leiding
mag geven aan deze fijne club. Ik zal er alles aan doen om
te zorgen dat ik straks een nóg weer mooier bedrijf kan
overdragen aan mijn opvolger.
Op naar het volgende jubileum!

Wouter Kuiper
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‘ ALTIJD IN VOOR
EEN LOLLETJE.’
Wouter Kuiper begon in 1999 bij KUBO om in 2006 de leiding
van zijn vader Ed over te nemen. Sindsdien maakte hij te veel
mee om op te noemen, dus we pikken er enkele anekdotes uit.
‘In 1999 begon ik bij KUBO.
De Nederlandse kassenbouw had een
crisis achter de rug die aantoonde hoe
kwetsbaar we waren door onze focus op
Nederland en enkele omliggende landen.
Dus ik wilde me op de export richten. Ik
werd ingewerkt door Frans Kraan waarna
ik veel naar het buitenland reisde, om daar
te zaaien en te zaaien. Het duurde lang
voor ik resultaat had. Op een dag, ik was
in het buitenland, werd ik gebeld door een
Nederlandse klant van me met een vraag.
Hij begint met: “Sorry dat ik je stoor op je
vakantie …’’ Ik antwoord: “Geen probleem,
bovendien ben ik niet op vakantie.” “O, dat
zei de receptioniste.” Zo kwam ik erachter
hoe op kantoor naar mijn zakenreizen
werd gekeken! Toen ik de eerste orders
begon binnen te halen, veranderde het
beeld. Toen bleek ik toch iets nuttigs te
kunnen. Wat ik zelf trouwens ook nog niet
zeker wist, ik was 24 en probeerde maar
wat.’
Een eigen concept
‘Mijn vaders eerste overzeese klanten, in 1985, waren Casey
Houweling en de familie DeVry, beiden in Brits-Columbia,
Canada. Zij spraken Nederlands, wat de drempel voor zakendoen
verlaagde want mijn vaders Engels is niet heel goed. Casey
komt in 2005 tijdens de Horti Fair beurs op me af en zegt dat hij
een heel nieuw kasconcept wil ontwikkelen dat de ziektedruk
in de kas zal verlagen. Wij waren op dat moment kostprijsleider
en ik was op zoek naar iets waarmee we toegevoegde waarde
zouden kunnen bieden, dus dat matchte perfect. Nu is Casey
zo’n verschrikkelijk mooie man, als hij iets wil, dan gaan we dat
gewoon doen. Dan wordt er niet onderhandeld, je zegt wat het
kost en we gaan aan de slag. Dagenlang zaten we met meerdere
mensen voor een whiteboard, en maar schetsen. Vervolgens
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bouwden we een proefkas met overdruk en ontdekten tijdens
dit proces nog veel meer voordelen, zoals energie- en CO2besparing. De proefkas draaide nog maar een half jaar of Casey
belde dat hij 16 ha van dit kasconcept wilde bouwen. Terwijl de
proef nog niet was afgerond!
Ik tegensputteren dat het te snel is, dat er nog kinderziekten in
zitten, maar dat maakt hem niet uit. Daarop haal ik paprikateler
en uitvinder Jan van der Lelij erbij, die een aantal slimme
uitvindingen op zijn naam heeft staan, om gaten in het concept
te schieten. Met hem haalden we er nog wat problemen uit en
we gingen bouwen. Casey gaf ons gewoon carte blanche en
zo ontstond de Ultra-Clima kas waarmee we een uniek, eigen
product kregen. Daarmee werd de wereld onze markt.’
Een bureau voor Ed
‘Toen we naar het nieuwe kantoorgebouw verhuisden, wilde mijn
vader geen bureau hebben, want hij had ook geen functie meer.
Maar ik vind het fantastisch dat hij hier nog dagelijks rondloopt,
dus ik liet een bureau voor hem in mijn kamer neerzetten. Toen ik
hem na oplevering mijn kamer liet zien, vroeg hij: “Waarom heb
je twee bureaus?” Ik zeg: “Die ene is voor jou.” En dan zegt hij, en
dat is typisch mijn vader, niet ‘wat leuk’ maar: “Waarom heb ik een
kleiner bureau dan jij?” En dan zeg ik: “Pa, het is groter dan dat
van een stagiair.” Tja, voor diplomatie moet je niet bij mijn vader
zijn, voor eerlijkheid wel.’

‘DE PROEFKAS DRAAIDE NOG MAAR EEN HALF
JAAR OF CASEY BELDE DAT HIJ 16 HA VAN DIT
KASCONCEPT WILDE BOUWEN. TERWIJL DE
PROEF NOG NIET WAS AFGEROND!’
Kubanen houden van een lolletje
‘Intern spreken we van Kubanen, dat zijn mensen die voor elkaar
klaar staan. Mensen die prettig in het leven staan en in zijn voor
een lolletje.
Ik weet nog dat ik op ons tripje met de boot naar Londen
’s ochtends vroeg door de kapitein werd gewekt met de
mededeling: “Een van uw personeelsleden heeft geprobeerd
vannacht de bar te openen.” Niet dat er iets kapot was gemaakt,
maar het was wel allemaal op video vastgelegd. Mijn eerste
gedachte was: dat had ik zelf kunnen zijn! Ik kon het me zo goed
voorstellen. Dus ik heb de boete betaald, maar de verdachte
– laten we hem voor het gemak R.M. noemen – eerst nog even
laten denken dat ik mogelijk ontstemd zou zijn.’
Een positieve bijdrage
‘Als bedrijf is geld verdienen nooit ons enige doel. We vervullen
ook een sociale en een maatschappelijke functie en de invloed
die we hebben op onze omgeving reikt veel verder dan de
muren van onze gebouwen. Daar zijn we ons heel erg van bewust
en we willen dan ook graag dat onze positieve bijdrage groter is
dan het verschaffen van een inkomen. KUBO moet ook staan voor
gunnen, delen, helpen en plezier.’
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EDKUIPER
Steeds weer tijdig inzien wat de markt nodig heeft, dat is het
geheim van succesvol ondernemerschap. En van KUBO.
Ed Kuiper neemt ons mee naar hoe het begon.
‘Mijn vader Arie was smid, net als zijn
vader. Zijn broer nam de smederij van
zijn vader over, waarop hij voor zichzelf
begon als smid in het Westland. Tijdens
de oorlog – er was tekort aan olie en kolen
voor verwarming – laste hij allesbranders
en houtkachels in elkaar. En dat tot diep in
de nacht. Voor zichzelf maakte hij tijdens
de Duitse bezetting een snijmachine voor
tabaksbladeren. Mensen konden bij hem
hun tabaksbladeren laten snijden voor
sigaretten en voor de pijp en moesten een
deel van de opbrengst in ruil achterlaten.
Daar kreeg hij na de oorlog een boete
voor wegens niet-betaalde accijnzen. Dat
ging om 250 gulden – een enorm bedrag –
maar ik heb hem daar nooit over gehoord.’
De ene vernieuwing na de andere
‘Eind 1945 bouwde hij een schuur in zijn tuin, waar hij ging lassen
voor de tuinbouw. Samen met zijn compagnon Rien Boers startte
hij zo kassenbouwbedrijf Kuiper & Boers. Zij introduceerden de
ene vernieuwing na de andere. Zo brachten ze als eerste een
onderhoudsvrije kas op de markt door ronde buis te gebruiken
die thermisch was verzinkt. Dat was ongekend! Ook ontwikkelden

‘MIJN VADER WILDE GEWOON DE BESTE KAS MAKEN
VOOR DE BESTE PRIJS, DUS HIJ WAS VOORTDUREND
BEZIG MET MODERNISEREN.’
ze een mechaniek waarmee een hele rij ramen in één handeling
kon worden geopend. Tot die tijd moest elk bovenraam in de
kas apart worden geopend of gesloten. De volgende revolutie
was dat ze overstapten op rechthoekige profielen met zelf
ontwikkelde koppelstukken, een heel simpel systeem waardoor
ze veel sneller konden bouwen. Ik weet nog dat een kweker
bezorgd op donderdag belde waar ze nou bleven want er zou
deze week een kas bij hem worden gebouwd. Dan antwoordde
mijn vader dat dit de volgende dag zou gebeuren. Daar stond
normaliter een week voor, maar vrijdag einde dag stond er een
kas. We hebben het dan over kassen van 2000 m2, maar toch.’

hele dag achterna. Toen ik wat ouder was, ging ik ook meehelpen
bij het bouwen van kassen. Ik herinner me nog dat mijn vader
voor ons gezin een vakantieadres had geregeld op de Veluwe.
Bij aankomst moest mijn moeder ontdekken dat hij daar een
bouwopdracht had: hij kon nu tussendoor meehelpen en dan
ging ik natuurlijk ook mee. In ’67 kwam ik in dienst.’

OVER HOE HET
OOIT ALLEMAAL
BEGON

Dag en nacht
‘Eind jaren zestig, na vertrek van Boers, werd de naam veranderd
in KUBO, de afkorting voor Kuiper Bouw. Er werd hard gewerkt
in die tijd, maar dat vond niemand erg. Je was blij dat je werk
had. Wat ze regelmatig deden, was overdag lassen en met een
tweede ploeg ’s nachts doorgaan met monteren. Want als je van
beneden naar boven keek, kon je de bouten en moeren zien in
het maanlicht. En als ze eindelijk thuiskwamen, laadden ze eerst
weer de vrachtwagen in voor de volgende klus. Daarmee ging
de eerste ploeg dan weer voor zonsopgang op pad om nog
voor het eerste licht op de bouwplaats te zijn. In de laadbak van
de vrachtwagen zaten de overige medewerkers die zich met
een gasbrander onder de huif warm hielden. En als ze in verre
uithoeken van het land bouwden, bleven ze door de week bij de
teler eten en slapen.’
Voortdurend moderniseren
‘Mijn vader wilde gewoon de beste kas maken voor de beste
prijs, dus hij was voortdurend bezig met moderniseren. Zo
stapte hij al vroeg van smeden over op stansen met stempel en
matrijzen om efficiënte seriebouw mogelijk te maken. Slimmer
produceren had ook mijn belangstelling. Daarom kreeg ik
een budget om een machinepark op te tuigen waarmee we
zelf gereedschap, machines, stempels en matrijzen konden
produceren. Dat groeide uit tot een zelfstandig bedrijf met KUBO
als grootste klant. Op een gegeven moment verkochten we dat
bedrijf weer. Als KUBO namen we steeds minder af, omdat we
van stansen geleidelijk overstapten naar snijden met laser en
plasma, met een machinepark dat speciaal voor ons is gebouwd.’
Wouter bleek er klaar voor
‘In 1970 werd ik directeur van KUBO en ik heb er in totaal 42 jaar
met plezier gewerkt. Ik ben nu onbezoldigd adviseur en hou de
geschiedenis van het bedrijf bij. Eigenlijk had ik nooit gedacht
dat mijn zoon Wouter de zaak zou overnemen. Dat wilde hij ook
niet, tot ik hem aanbood de export voor zijn rekening te nemen.
Hij stelde een heel ambitieus vijfjarenplan voor en maakte het
waar. Toen wist ik dat hij klaar was voor mijn stoel.’

Mijn eerste overalletje
‘Alle kinderen van de tuinder hielpen mee in het bedrijf. En ik
hielp mijn vader mee in de werkplaats. Zodra ik kon lopen, naaide
mijn moeder een overalletje voor me, want ik liep mijn vader de
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‘HET IS
MAAR ÉÉN
KEER
GEBEURD...
...DAT IK EEN
UITGAANSGELEGENHEID
WILDE KOPEN,
VOLGENS MIJ.’
Peter van der Kraan is sinds 2005
de financieel directeur van KUBO,
en zoals hij zelf zegt, één van de
weinigen in deze functie die niet
bang is om geld uit te geven.
Deze eigenschap, en nog een
paar andere, gaf ruimte aan het
ontstaan van een aantal leuke
‘urban myths’ over hem.
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‘Ik ben in 2005 binnengehaald als
opvolger van Ton Bellekom, die eerder de
compagnon van Ed Kuiper was en op dat
moment van Wouter Kuiper. Ik had een
gesprek met Wouter en Ton. Hij zou me
inwerken, maar werd ziek en overleed nog
voor hij de kans kreeg van zijn vervroegd
pensioen te kunnen genieten. Ik werkte
daarvoor bij een accountantskantoor in
het Westland. Ik ben hier ook opgegroeid.
Voor mijn werk, financiën, hoef je op zich
niet alles te weten van de tuinbouw, maar
ik heb er zeker affiniteit mee, daarom wilde
ik ook in deze sector werken.’
Heel goede combi
‘Toen ik aan boord kwam werd Ron Arensman technisch directeur.
Samen hebben we alle directietaken als een taart gevisualiseerd,
waarna Wouter, Ron en ik ieder de punten pakten die we het
best bij ons vonden passen. Hierbij bleken we allemaal voor
verschillende stukken te kiezen, waarbij we op bepaalde delen
ook voldoende overlap hadden om voor elkaar te kunnen
inspringen. Wat je op dat moment nog niet weet, is of we ook

‘DAT WIJ ALS JONGE HONDEN GOED KONDEN
FUNCTIONEREN, KWAM NATUURLIJK OOK OMDAT
WE ONZE EIGEN OUWE ROTTEN IN HUIS HEBBEN.’
konden samenwerken. Dat ontdekten we pas later. Dat kunnen we
dus heel goed. Ik denk dat onze relaties dicht tegen vriendschap
aanzitten. Ook onze partners kunnen goed met elkaar overweg.
Dus met onze combinatie hebben we ook gewoon geluk gehad.’
Jonge honden
‘Wij waren (en zijn) ook een relatief jonge directie. Tijdens de
Westlandse zaalvoetbaltoernooien tussen bedrijven speelden
wij met z’n drieën mee. Van andere bedrijven kwam er hooguit
een enkel directielid kijken. Toen in 2006 één van onze grootste
concurrenten failliet ging, kwam zijn onderaannemer, een
kassenbouwer, met ons praten of wij met hem zouden kunnen
gaan werken. Die directeur was een ouwe rot in het vak en toen
hij bij ons binnenkwam, keek hij de kamer rond en vroeg: “Komt
er nog iemand bij?” Wij: “Nee.” Hij: “Maar ik zou met de directie
praten?” “Wij zijn de directie.” Uiteindelijk leidde het niet tot
zaken, omdat wij geen werk bij onze bestaande onderaannemers
wilden weghalen. Dat wij als jonge honden goed konden
functioneren, kwam natuurlijk ook omdat we onze eigen ouwe
rotten in huis hebben.’

niets van verkoop weten. Het leuke was dat de dame achter de
bar daarna tegen me zei dat haar baas altijd liep te zeuren dat hij,
zodra hij de kans kreeg, de zaak zou verkopen. Nu rekenen de
Kubanen op mijn creditcard tegen sluitingstijd, maar in principe
beperk ik het gebruik ervan voor nog een rondje. Of nog een. We
werken hard. Dan mogen we het ook vieren.’
Heineken in China
‘Ik was een keer met Mark Vijverberg en Eef ter Laak in China in
een hotel. Het was een vermoeiende reis geweest en Eef wilde
naar bed. Maar ik zie links de bar, dus zeg: “We doen eerst even
een biertje.” Staat daar Heineken. Dus wij een Heineken. En nog
een, en nog een, en nog een. Toen was de Heineken op. Daarop
neemt de barman ons mee naar de koelcel vol bier, maar zonder
Heineken. Dus met wat gespeelde teleurstelling kiezen we voor
een Duits biertje. Iets later komt er iemand binnen met een doos
Heineken en worden er gelijk drie voor ons neergezet. Niet gekoeld,
dus niet te zuipen, maar uit beleefdheid dronken we ze op.’
AC/DC
‘Ron en ik leenden een keer de auto van Martijn van Winden.
We draaien de contactsleutel om en onze trommelvliezen krijgen
een dreun: AC/DC op maximum volume! We schrokken ons een
hartstilstand.’
Loyaliteit
‘Er is heel veel loyaliteit met het bedrijf. Dat geldt voor het
personeel, maar ook voor onze onderaannemers: zeg niets
verkeerds over KUBO. Omdat het andersom ook zo is. Wij zullen
iedereen met respect behandelen en we geloven in een goede
samenwerking.’
Toekomst
‘Twee keer per jaar houden we een retreat met het hele MT en
Edwin Huybers, en minimaal twee keer per jaar doen we dit met
ons drieën. Dan kunnen we los van de dagelijkse gang van zaken
over het bedrijf nadenken. Dan merk je dat we ’s avonds op ons
best zijn, dan komen de grote ideeën. Voorlopig zetten we in

‘DAAROP NEEMT DE BARMAN ONS MEE NAAR DE
KOELCEL VOL BIER, MAAR ZONDER HEINEKEN.
DUS MET WAT GESPEELDE TELEURSTELLING
KIEZEN WE VOOR EEN DUITS BIERTJE.’
op verdere groei. Wij denken dat de trend van schaalvergroting
en consolidatie zal voortzetten en dat in ons vak uiteindelijk
slechts een paar grote spelers zullen overblijven. Daar willen we
bij horen. Maar tegelijkertijd zullen we knokken om de sfeer en
cultuur van het oude KUBO te behouden.’

‘TOEN HEB IK INDERDAAD NAAR DE BAAS
GEVRAAGD EN GEZEGD DAT IK DE TENT WEL
WILDE KOPEN.’
De tent kopen
‘Op feestjes hoor ik vaak bij de laatsten. Dat heeft me de reputatie
opgeleverd dat ik de zaak ga kopen zodra men wil sluiten. In
werkelijkheid heb ik dat maar één keer voorgesteld. Dat was
bij een strandtent waar wij al ‘s middags waren neergestreken
en waar we om een uur of negen zouden opkrassen omdat er
gelijktijdig ook een trouwfeest plaatsvond. Toen heb ik inderdaad
naar de baas gevraagd en gezegd dat ik de tent wel wilde kopen,
zodat we wat langer zouden kunnen blijven. De eigenaar wilde
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‘WIJ WILLEN ELKE
DAG EEN STUKJE
BETER WORDEN.’
Operationeel Directeur Ron Arensman is dit jaar - een
jaar na het 75-jarig jubileum van KUBO - alweer 25 jaar
in dienst.
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‘Ik begon in 1996 als engineer op de tekenafdeling. Dat was
toen nog krassen op een tekentafel. Er was één computer,
daarop ontwierp Olaf van Marrewijk in AutoCad, versie 6, 7 of
8. Dat stelde nog helemaal niks voor. Willem Damen werkte er
ook al. Omdat elke klant ongeveer dezelfde kas kreeg, werkten
we met standaard tekeningen, waarin je een paar aantallen
veranderde. Als je een tekening klaar had, ging je hem kopiëren.
Dan moest je naar een zolder waar je je harses stootte aan de
draagbalken van het plafond. Het kopieerapparaat had een grote
rol, waar je met een rollertje olie op moest aanbrengen, anders
hechtte de inkt niet. Dan liep dat ding steeds vast en voor je het
wist zat je onder de olie. Je moest de tekeningen - A1-formaat met de hand vouwen. En dat deden we allemaal met plezier in
de blauwe rookwolken en tussen de kruimels zware shag. Want
iedereen rookte, behalve ik. Dat stopte toen Olaf stopte, daarna
mocht niemand meer roken.’

‘HIJ MAAKTE DE DOZEN NIET NETJES OPEN, HIJ
SLOEG ER MET ZIJN VUIST EEN GAT IN. DAN VOND
JE OVERAL BLOEDSPETTERS.’
Iedereen deed alles
‘In die tijd had je vele petten op. Soms begon je de dag met
bouten en moeren klaarleggen, dan vrachtwagens laden, daarna
tekenen en einde dag lijsten invullen. Dat we steeds weer alles
klaar kregen kwam meer omdat we veel uren maakten, dan dat
we slim werkten (met de kennis van nu). Aan voorraad bijhouden
deden we niet. Als de bouten op waren, riep iemand in paniek dat
ze besteld moesten worden. Onze, te vroeg overleden, adjunctdirecteur Ton Bellekom ging naar de zaak zodra hij wakker
was en dat was om vier of vijf uur ’s ochtends. In het magazijn
konden we altijd zien of hij er was geweest, want dan ging hij
bouten en moeren klaarleggen. Hij maakte de dozen niet netjes
open, hij sloeg er met zijn vuist een gat in. Dan vond je overal
bloedspetters.’
Help! Ed komt helpen
‘Ons logistieke centrum was de binnenplaats buiten. Daar legden
we alle onderdelen klaar voor transport, met bordjes erbij voor
welk project het was. ’s Zomers kon dat fijn werken zijn, maar
je stond net zo vaak in de regen. Het was altijd een gevecht
om een project compleet te krijgen. Zeker als Ed vond dat het
te langzaam ging en hij op een vorkheftruck stapte om mee te
helpen met laden. Dan vroegen we hem na een tijdje: “Wat heb
je nu in die container gestopt?” Dan zei hij: “Dat weet ik niet. Maar
alles wat hier nog ligt, zit er niet in”. Hij draaide het gewoon om.
Verder moest je enorm voor hem uitkijken, want aan remmen
deed hij niet. “Je ziet me toch aankomen?”, was zijn voornaamste
verkeersregel.’

‘NU PRINTEN WE ONZE ONTWERPEN IN ONZE
EIGEN 3D-PRINTER. DAT HEEFT ONZE
INNOVATIEKRACHT ENORM VERGROOT.’
Tot de rand toe gevuld en aangestampt
‘We waren een keer een kas aan het laden voor een klant in het
Midden-Oosten. We hadden voor het transport drie containers
ingekocht, maar dat bleek te weinig. Daarop zei Ton Bellekom:
“We gooien alles er los in”. Dus alles werd losgeknipt en de
inhoud van alle dozen werd er gewoon in uitgestrooid. Het
waren van die open containers die je afdekt met een zeil en
met rongen, grote stangen in de vorm van een nietje die je van
bovenaf in de wanden steekt. Maar de containerwanden werden
zo ver uit elkaar gedrukt dat we de rongen er niet inkregen. Met
spanbanden trokken we alles een beetje in vorm, we persten de
rongen erin, haalden de spanbanden eraf en dan was het: God
zegene de greep. Het zal goed zijn gegaan, we hebben in elk
geval nooit meer iets van die klant vernomen.’
Van papier knippen tot 3D printen
‘De overgang naar AutoCad was een grote stap vooruit, voor
zowel de tekenkamer als research & development. Je kon dan
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een tekening uitprinten en daarna uitknippen om een papieren
model te maken van bijvoorbeeld twee onderdelen die in elkaar
klikken of scharnieren. Dat modelletje gaf je aan de aluminium
extruder om te maken. Na zes weken kreeg je je aluminium
model en dat bleek dan niet te werken. Kon je het aanpassen
en weer zes weken wachten. Nu printen we onze ontwerpen in
onze eigen 3D-printer en zie je meteen of iets werkt. Dat heeft
onze innovatiekracht enorm vergroot. Sinds twee jaar hebben we
ook goede tekenaars in India die onze ontwerpen uitwerken. Dit
zijn onze Kubanen “aan de muur”. Er is dagelijks contact tussen
de Nederlandse en Indiase collega’s en ik vind het gaaf om te
zien hoe goed deze twee culturen met elkaar samenwerken. De
mensen van onze tekenkamer hebben daar flink in geïnvesteerd
en verdienen daar alle waardering voor.’
Drie grote veranderingen
‘In het bedrijf maakte ik drie grote veranderingen mee. De eerste
is de aanstelling van Wouter als directeur. Hij wilde dat we flink
zouden groeien en dat betekende: grotere projecten aandurven
en meer focus op het buitenland. De tweede verandering is
dat we ons veel meer zijn gaan richten op de veranderende
klantvraag. Die evolueerde van: ik wil 5 ha kas, naar: wat kan ik
rendabel telen op deze locatie? Zo zijn we gegroeid naar turnkey
oplossingen, gebaseerd op een haalbaarheidsstudie waarin we
alle factoren meenemen, van de aanwezige energiebronnen
tot aan de afzetmogelijkheden. Daarvoor haal je ook andere
disciplines in huis zoals water en elektra, maar ook beroepen als
data-analisten en teeltadviseurs. En de derde grote verandering
is ons Ultra-Clima concept waarmee je een semi-gesloten kas,
onafhankelijk van het buitenklimaat, regelt. Daarmee hebben we
voor iedereen, waar ook ter wereld, een kas.’

‘ZO ZIJN WE GEGROEID NAAR TURNKEY
OPLOSSINGEN, GEBASEERD OP EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE WAARIN WE ALLE FACTOREN
MEENEMEN.’
Een familiebedrijf
De basis voor het prachtige bedrijf, dat de huidige directie de
kans heeft gegeven om te excelleren, is gelegd door Ed Kuiper
en Ton Bellekom. Het is meer dan jammer dat Ton niet de kans
kreeg het KUBO van nu te zien. Ed kan dit gelukkig wel. KUBO is
letterlijk, maar ook in figuurlijke zin nog steeds een familiebedrijf,
ook al zijn we niet meer met 30 collega’s maar met 160. Vroeger
wist ik van iedereen hoe zijn partner, hond of kat heette. Dat
weet ik niet meer van iedereen, maar we zijn nog steeds allemaal
Kubanen. Er is een fijne onderlinge sfeer. Iedereen krijgt
vertrouwen en mag fouten maken zolang je ervan leert. Vóór
corona hadden we elke vrijdag een kleine borrel en elke maand
een grote.
En als we in Turkije een kas hadden verkocht, dan werden bij
die borrel Turkse hapjes geserveerd. Ook organiseerde de
personeelsvereniging uitstapjes naar het buitenland: een per jaar
met partners, een keer per jaar zonder. Nu we dat niet hebben,
begint het wel een beetje op werk te lijken.’
De tent kopen
‘Onze uitstapjes worden gekenmerkt door een vast ritueel, ons
in de kleine uurtjes aangeboden door onze financieel directeur
Peter van de Kraan. Hij behoort tot de volhouders aan de bar en
het eindigt er altijd mee dat hij zijn creditcard pakt en de barman
meedeelt dat hij de tent (of de boot of waar we dan ook zijn)
wil kopen. Soms zitten we hoopvol te wachten tot dit heugelijke
moment weer daar is.’
Nieuws- en leergierig
‘We willen elke dag een stukje beter worden en daarom ik zie
een grote toekomst voor KUBO. Ons karakter zal internationaler
worden met meerdere buitenlandse vestigingen en ook met meer
culturen binnen onze muren. We zijn nieuwsgierig en leergierig.
Dat maakt een verbreding van onze horizon alleen maar leuker.’

[ KUBO Tuinbouwprojecten
hoofdkantoor en fabriek ]
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‘Toen ik begon waren we nog niet heel
actief in het buitenland, maar we kregen
wel veel aanvragen. Meer dan we als
verkoper aankonden. Dat leek een
luxepositie, maar was het niet. Ons product
is weliswaar geschikt voor iedereen, maar
niet elke klant is geschikt voor ons.
Want niet iedereen heeft het geld voor de technologie die wij
bieden. Dus je moest heel goed selecteren naar wie je toe vloog.
Ook waren de vragen vaak zeer gecompliceerd. Wouter en Peter
vonden het maar langzaam gaan en dat gaf wel eens wrijving.
Henk van Tuijl had vrij snel na zijn aanstelling een groot project
gescoord en had het daarom iets makkelijker, maar wij waren
het erover eens dat het ontginnen van buitenlandse markten tijd
zou vragen. Dat het zou lukken, daar heb ik geen moment aan
getwijfeld.’

Robert Keijzer begon in 2007 als exportmanager bij KUBO.
Een headhunter wees hem op deze functie, die zijn beeld
‘kassenbouwers zijn rouwdouwers’ bijstelde. Nu vliegt hij
de wereld rond om kassen te verkopen en geeft vanuit
Nederland leiding aan ons kantoor in Shanghai.

Kassen op daken
‘Een prospect in Montreal, Canada, wilde kassen op daken
zetten. Op een meubeldistributiecentrum bijvoorbeeld, of een
verzamelgebouw met kantoren. Voor dat doel ontwikkelden
we een heel nieuwe bouwwijze. Dat zijn uitdagingen die wij als

‘EEN PROSPECT IN MONTREAL, CANADA, WILDE
KASSEN OP DAKEN ZETTEN. VOOR DAT DOEL
ONTWIKKELDEN WE EEN HEEL NIEUWE BOUWWIJZE.’
technisch bedrijf juist heel leuk vinden. Als we denken dat een
ondernemer met zijn plan geen geld kan verdienen, dan doen
we niet mee. Ook al betalen ze. Maar als we kansen zien, ook al
hebben we nog geen idee hoe we het moeten uitvoeren, dan
gaan we vol enthousiasme aan de slag.’
Toch maar Ultra-Clima
‘In 2014 kregen we in Monster bezoek van een prospect uit China.
Die wilde een grote, moderne kas met oude klimaattechnologie.
Dat vonden wij een slecht plan, wij stelden ons Ultra-Clima

‘TECHNISCHE
UITDAGINGEN
ZIJN GOED AAN
ONS BESTEED.’
Een kas voor zonnepanelen
‘Een heel aparte vraag kwam van een prospect uit de VS die een
kas wilde, niet om planten in te zetten, maar spiegels. Met die
spiegels wilde hij het zonlicht gebruiken om water tot stoom te
verhitten. Die stoom zou bij een olieveld in de grond worden
geïnjecteerd om de olie zodanig te verwarmen dat het vloeibaar
genoeg werd om te kunnen oppompen. De kas zou in Oman
komen te staan. Voor deze methode genaamd ‘enhanced oil
recovery’ wordt daar nu gas gebruikt, dat zou dan overdag niet
meer hoeven. Wij wisten niet goed of we dat serieus moesten

‘IK WERD KEURIG ONTVANGEN EN ZE VERTELDEN
ME DAT HUN KAS SLECHT HAD GEPRESTEERD.
DAAR HADDEN ZE VAN GELEERD EN NU STONDEN
ZE OPEN VOOR ONZE KAS.’

systeem voor, dat wilden ze niet, dus het ging over. Een jaar later
was ik in Japan en ik dacht, ik ga even bij ze langs, ik ben toch in
de buurt. Ik werd keurig ontvangen en ze vertelden me dat hun
kas slecht had gepresteerd. Daar hadden ze van geleerd en nu
stonden ze open voor onze kas, die ze een jaar later kochten.
Nu bouwen we alweer de vierde kas voor ze.’
Ons DNA
‘In de begintijd wist je van iedereen waarmee ze bezig waren.
Toen waren we een elftal, nu zijn we een voetbalclub. Maar
het DNA bleef hetzelfde. We zijn nog steeds een betrokken
partij die het beste wil voor de klant. En we zijn nog steeds een
familiebedrijf dat het beste voor heeft met z’n mensen.’

nemen, maar omdat ik toch naar een beurs in de VS was, vloog
ik daar even langs. Het bleek een heel interessant idee. De kas
was nodig om spiegels stof- en zandvrij te houden en de er was
een systeem bedacht om de buitenkant van de kas automatisch
te wassen. Voor de enorme hitte in de kas moesten we speciale
maatregelen ontwikkelen. Dat werd een heel bijzondere case,
die onze innovatiekracht bewees.’
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Ed: ‘Mijn vader Arie was smid, net als zijn vader.
Eind 1945 bouwde hij een schuur in zijn tuin waar
hij ging lassen voor de tuinbouw. Een jaar later
ging hij samenwerken met Rien Boers onder de
naam Kuiper & Boers wat later KUBO werd. Zij
introduceerden de ene na de andere vernieuwing.
Vanaf mijn zestiende hielp ik mee met kassen
bouwen. In ’67 moest ik voor 23 maanden in
dienst. Mijn vader bracht me elke maandag om
half zes ’s ochtends naar het station.
Na een paar maanden zegt hij: “Je zwaait van
de week af.” “Maar ik ga op oefening naar
Duitsland!” “Nee, je bent nodig voor het bedrijf.”
Ik geloofde er niets van tot een verbouwereerde
sergeant-majoor me in Duitsland vertelde dat ik
naar huis mocht. Dat had mijn vader geregeld.’
De tweede directeur
‘Eind jaren zestig was de markt erg slecht. Arie en Rien kregen onenigheid
en Rien vertrok, waarna wij de betekenis van KUBO veranderden in Kuiper
Bouw. We verdeelden de taken, mijn vader richtte zich op de verkoop en
ik op de techniek. Om te kunnen uitbreiden, klopten we bij een bank aan,
maar daar stonden ze niet te springen om ons geld te lenen. Tot ze met onze
klanten in gesprek gingen. Hun verhalen over ons overtuigden de bank.
In 1970 werd ik directeur van KUBO, gesteund door een heel goed team,
waaronder de veel te vroeg overleden Ton Bellekom. Zij hebben mij voor
veel fouten behoed.’

BEIDEN ALS KIND
HET BEDRIJF
IN GEGROEID
Ook na 75 jaar is KUBO nog steeds een familiebedrijf. `
Arie Kuiper (1907) startte het in 1945, zijn zoon Ed (1946)
bouwde het landelijk uit en zijn zoon Wouter (1975) maakte
van KUBO een belangrijke internationale speler. Ed en
Wouter Kuiper over de groei van een familiebedrijf.

‘IK HEB DE SIGAAR VAN OPA IN ERE HERSTELD. JUBILERENDE
WERKNEMERS KRIJGEN EEN BRONZEN, ZILVEREN, GOUDEN
OF PLATINA SIGAAR.’
Eerst maar eens vegen
Wouter: ‘Toen ik tien jaar oud was wilde ik per se een MKB-fiets. “Dat kan”,
zei Ed, we stapten in de auto – ik dacht naar de fietsenwinkel – maar we
stopten bij de zaak. Daar kon ik gaan vegen om geld te verdienen voor een
fiets. In die tijd wist ik precies wanneer opa op de zaak was geweest, want
dan lagen overal sigarenpeuken. Van de sigaren die hij voortdurend weggaf.
Een half jaar later zei mijn vader: ‘Kom, je hebt genoeg verdiend voor een
fiets.” Maar ik hoefde hem niet meer. Nu ik wist hoe lang ik ervoor had
moeten werken, vond ik het zonde van het geld.’
Wouters eerste order
‘Tien jaar later mocht ik, als studieopdracht voor de hts, de werkplaats
reorganiseren. Dat was spannend, maar het pakte goed uit. Toch wilde ik
niet direct na mijn studie bij KUBO werken. Met Ed en Ton boven me zag
ik niet dat ik mijn ambities zou kunnen waarmaken. Daarop gaf Ed me de
vrijheid de export te ontwikkelen. Ik weet nog dat ik een vliegticket van
duizend euro liet lopen om in Nederland een contract te kunnen afsluiten.
Ton Bellekom kwam me vertellen dat dit echt niet kon. Maar ik had daardoor
wel een miljoenenorder binnengehaald.’
Ed: ‘Ton en Wouter waren het eerste half jaar water en vuur, daarna
begrepen ze elkaar. Toen wist ik dat Wouter klaar was om het stokje van
mij over te nemen. Zijn focus op export heeft gemaakt dat 95% van onze
projecten nu voor de export is en dat we nog steeds de meest innovatieve
kassen maken.’
De sigaar van Arie leeft voort
Wouter: ‘En ik heb de sigaar van opa in ere hersteld. Jubilerende
werknemers krijgen een bronzen, zilveren, gouden of platina sigaar.’
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[ Geiten en schapen grazen onkruid weg
in de duinen van ‘s-Gravenzande ]
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Casey’s vader emigreerde in
1951 naar de Canadese staat
Brits Columbia om bloemen te
telen en bessen te verbouwen.
In 1976 trad Casey toe tot
het bedrijf dat hij enorm zou
uitbreiden, in Brits Columbia,
maar ook naar Californië en
Utah. Casey maakte alle drie de
generaties Kuiper als directeur
mee en stond aan de wieg van
de baanbrekende Ultra-Clima
kas.

‘ WERK MOET
LEUK ZIJN.
EN WERKEN
MET KUBANEN IS
LEUK!’
Casey Houweling is KUBO’s overzeese klant van het eerste uur.
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In 1984 ging ik op zoek naar een Nederlandse kassenbouwer.
Ik wilde uitbreiden van sierbloemen naar tomaten en ik
wilde een kas van 3,5 meter hoog. Ik dacht, daarvoor moet
je dan toch in Nederland zijn. Maar niemand wilde op die
hoogte bouwen. Tot ik bij Ed Kuiper kwam, die durfde het
wel aan. De kas werd verscheept en door een Nederlandse
ploeg gebouwd, die trouwens ook klaagde over de hoogte,
maar hij kwam er wel. Met zijn lengte van 140 meter en
oppervlak van 2,5 hectare was het toen meteen de grootste
kas van Brits Columbia. En omdat we hem altijd goed hebben
onderhouden staat hij er nog steeds!’
Ultra-Clima kas
‘In die tijd werden tomaten nog niet onder glas en op steenwol
geteeld en ik wist er niets van. Maar ik had een Nederlandse
tuinder over laten komen voor advies en ik leerde snel, al in het
eerste jaar maakten we winst. Vanaf die tijd bouwden we tot
1993 elke anderhalf jaar een nieuwe kas, tot ons hele land, 20
hectare, vol stond. KUBO dacht altijd met me mee en als een
leverancier eens iets verkeerd leverde – dat was eens het geval
met tandbanen – dan werd dat snel opgelost. In 2006 bouwden
we samen het eerste prototype van de Ultra-Clima kas. Dat
begon om witte vlieg te weren, maar gaandeweg kwamen we uit
op een revolutionaire kas die tegen minimale energiekosten en
watergebruik elk klimaat overwint. Daardoor kon ik ook ’s winters
in Californië doorgaan met kweken en zelfs naar het vijandige
kweekklimaat van Utah uitbreiden.’

‘IK WILDE UITBREIDEN VAN SIERBLOEMEN NAAR
TOMATEN EN IK WILDE EEN KAS VAN 3,5 METER
HOOG. IK DACHT, DAARVOOR MOET JE DAN TOCH
IN NEDERLAND ZIJN.’

‘IK KEN WOUTER AL VANAF DE TIJD DAT HIJ NOG EEN
JOCHIE WAS. ED WAS ENORM BETROKKEN BIJ ONS
BEDRIJF, HIJ WILDE DAT HET GOED MET ONS GING.’
Met Eef naar North Pole
‘Ik was een keer met mijn vrouw uitgenodigd door de
burgemeester van de plaats North Pole in Alaska. Ze wilden daar
een kas bouwen en vroegen mijn advies. Mijn vrouw had er niet
zoveel zin in, dus ik dacht: ik neem Eef mee, dan kan hij daar
meteen een kas verkopen. KUBO heeft ook in Siberië gebouwd,
dus waarom niet. Zo gezegd, zo gedaan. Dus wij vlogen daar
voor acht dagen naar toe, waarvan we vier dagen op zalm gingen
vissen. Want werk moet leuk zijn. Daar zijn de Kubanen en ik het
over eens.’
Drie directeuren
‘Ik heb groot respect voor de manier waarop Ed de zaak overnam
van Arie. Ik denk dat Arie Ed iets te lang heeft laten wachten en
dat hij daarom ook precies op tijd plaats maakte voor Wouter.
Ed was heel goed in logistiek en automatisering, hij was een van
eersten om met laser te gaan snijden en zette ook een eigen
machinefabriek op. Hij zocht voortdurend naar manieren om
efficiënter te produceren. Wouter is veel meer gericht op verkoop
en ziet kansen in internationalisering. Zo is elke directeur exact de
juiste persoon voor die tijd.’
Trots
‘De sfeer bij KUBO is patriottisch. Ik ben er heel vaak geweest, in
de fabriek en op kantoor en dan ervaar ik hoe trots men is op wat
ze samen bereiken. Dat is volgens mij de sleutel van hun succes.’

Camper
‘De zakelijke relatie met de mensen van KUBO veranderde snel
in vriendschap. Ed en Cocky kochten een camper en kwamen
vaak met het hele gezin over voor vakantie. Dus ik ken Wouter
al vanaf de tijd dat hij nog een jochie was. Ed was enorm
betrokken bij ons bedrijf, hij wilde dat het goed met ons ging.
Ook Ton Bellekom, en Jaap de Vries en zijn vrouw kwamen
vaak langs en verbleven dan in dezelfde camper. Jaap was
toen de troubleshooter van KUBO, een rol die Eef ter Laak later
overnam. Zo heb ik heel veel mensen van KUBO leren kennen
waarmee ik ook vrienden werd.’
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‘VEEL
ZAKENRELATIES
WERDEN
VRIENDSCHAPPEN.’
Eef ter Laak - Begonnen op zestienjarige leeftijd is senior
technical & sales advisor Eef ter Laak, de man met het langste
dienstverband bij KUBO. En die titel zal hij nog lang houden.

‘Ik begon in het pand op de Havenstraat waar nu de MGgarage zit, daarom wilde ik daar ook graag op de foto. Als
zestienjarige was ik geen makkelijke jongen en mijn mentor
van de technische school zei dat ik goed bij KUBO zou passen.
De chef werkplaats daar, was Lau Hofman, en hij zou een goede
begeleider voor mij zijn. Dat bleek absoluut waar, het was een
wereldvent. In hetzelfde jaar dat ik bij KUBO begon, overleed
mijn vader. Ik heb toen veel steun aan Lau Hofman gehad, ik
kwam ook bij hem thuis.’
De Agio’s van Arie
‘Ik begon als hulpje in de productie: ponzen, zagen, knippen en
lassen. Daarnaast hadden we in Hoek van Holland een werkplaats
waar we aluminium luchtramen maakten. Als ik daar nodig was,
dan reed Arie me daarnaartoe. Arie was een heel markante man,
die veel voor zijn mensen overhad. Zo haalde hij regelmatig appels
om uit te delen aan het personeel en voor de vrouwen haalde hij
chrysanten bij teler Arnold Eussen. Bij je wekelijkse loonzakje kreeg
je een sigaar. Ik heb nog een Agio van Arie. En van Ed Kuiper kreeg
ik, toen we naar dit pand verhuisden, de zilveren sigarendoosjes
die Arie altijd op zijn kantoor had staan. Van de productie schoof ik
door naar de luchtmechaniek en vandaaruit naar de service. In 1973
was er een flinke storm geweest en reed ik met Jaap de Vries in een
Hanomag-busje van kas naar kas om glasschades repareren.’
Tien jaar ook zelf de scherming geleverd
Eind jaren tachtig werd het gebruikelijk dat je als kassenbouwer
ook de scherminstallatie leverde. KUBO deed dat nog niet en ik
ging een half jaar stagelopen bij Luc Aalbrecht in ’s-Gravenzande
om daar alles over scherming te leren. Daarna gingen wij zijn
schermpakketten meeverkopen.
Maar als je op die manier inkoopt ben je al snel te duur waardoor
we onze eigen productie moesten gaan opzetten. Intussen werd
alles groter en groter en Jaap de Vries en ik konden het nauwelijks
aan. Toen we in 1999 een heel grote opdracht in Zeeland kregen,
stapte ik naar onze financiële man, Ton Bellekom. Ik zei dat we beter
konden stoppen met scherming en met Peter Dekker Installaties
zouden moeten gaan samenwerken.
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‘EIGENLIJK
HEBBEN ONZE
KLANTEN
MIJ VERTEGENWOORDIGER
GEMAAKT.’
[ Eef voor de tweede vestiging van KUBO ]

Ton wilde nog een aantal andere partijen benaderen om te kijken
of die met een betere deal zouden komen. Toen zei ik: “Als je
dat doet, ben ik weg”. Het werd Peter Dekker Installaties en nog
steeds werken we heel fijn met hen samen.’
Door klanten tot vertegenwoordiger gebombardeerd
‘Eigenlijk hebben onze klanten mij vertegenwoordiger gemaakt.
Ze vertrouwden me en wilden op een gegeven moment geen
agent of vertegenwoordiger, maar mij. In VS, vlak bij de Canadese
grens zit Pacific Growers van de familie Van Wingerden. Dat is
aan de westkust, onze agent zit aan de oostkust, 5.000 kilometer
verderop. Als ik in Canada ben kan ik makkelijker bij hen
langsgaan dan de agent. Ik kom daar al jaren, eet bij hen thuis
en ze hebben op een heuvel een stacaravan klaarstaan waar

‘ZE VERTROUWDEN ME EN WILDEN OP EEN
GEGEVEN MOMENT GEEN AGENT OF
VERTEGENWOORDIGER, MAAR MIJ.’
ik zo in mag. Hetzelfde geldt voor de familie DeVrij in British
Columbia. En nadat Jaap de Vries met de vut ging, werd ik de
contactpersoon voor Casey Houweling. Ook met die familie ben
ik bevriend geraakt. Ook in Nederland heb ik allerlei zakenrelaties
die een vriendschap werden. Bijvoorbeeld met orchideeënkweker
Aad de Koning. In moest hem voor kerstavond nog een contract
brengen dat in verband met een subsidie meteen moest worden
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getekend. Ik kom aan de deur, geef hem het contract en hij geeft
me een fles whisky. Ik kende de hele man niet.’
Een kas voor Guatemala
‘Rebecca, de dochter van Casey Houweling was naar Guatemala
geweest en wilde iets doen aan de armoede daar. Ze had gezien
hoe moeizaam de landbouw ging. Groenten werden door
regen weggespoeld voordat ze de kans kregen om stevig te
wortelen. Casey bedacht dat ze daar een kas zouden moeten
hebben en vroeg of Wouter kon helpen. Wij hadden hier een
proefkasje staan van 500 m2, dat mocht hij wel hebben. Toen ik
dat hoorde, zei ik tegen Wouter: “Je gaat je grootste klant toch
geen tweedehands kas geven?” “Wat dan?” vroeg Wouter. “Een
nieuwe”, zei ik. Wouter: “Je bent gek. Wat kost dat?” Toen heb ik
collega’s Sonja Nederpel en Nick van Vliet erbij gehaald en zijn
we samen sponsors gaan werven. Reclamebureau Wubbe maakte
gratis een brochure voor ons. Een een week later was de Horti
Fair beurs en daar gingen we met z’n drieën alle stands langs.
In no-time hadden we alles wat nodig was: geld, glas, staal, een
computer en containers. Van familie DeVry mocht ik in Canada
voor 5.000 dollar elektrisch gereedschap kopen omdat ze in
Guatemala ook 110 volt hebben.’
Met collega’s bouwen
‘Wie mee wilde om te bouwen, kreeg van Wouter een ticket. De
dagen waren voor jezelf. In de kerstvakantie van 2012 bouwden
we de kas met een groep collega’s, maar ook externe collega’s

zoals Nol Mast. Wouter ging zelf ook, met Jan Vellekoop van Peter
Dekker Installaties, een van de sponsors. In Guatemala is men
heel christelijk dus ik zei tegen de jongens: “Je moet daar wel
naar de kerk”. Dat zagen ze niet zo zitten, maar ze deden het wel.
Ik wist wat hen daar te wachten stond, maar had dat niet verteld.
Tijdens de dienst zingen de kinderen namelijk zo indrukwekkend
dat je het bijna niet droog houdt. Degene die daar waren geweest
zeiden daarna weer tegen de nieuw aangekomen collega’s dat

‘IN GUATEMALA IS MEN HEEL CHRISTELIJK DUS
IK ZEI TEGEN DE JONGENS: “JE MOET DAAR WEL
NAAR DE KERK”. DAT ZAGEN ZE NIET ZO ZITTEN,
MAAR ZE DEDEN HET WEL.’
ze absoluut naar de kerk moesten. Want dat moest je meemaken.
Het is een prachtig project. Elke cent komt daar direct ten goede
van de arme bevolking. Eigenlijk zou iedereen daar geweest
moeten zijn. Om eens te zien hoe een gezin een maaltijd maakt
met niet meer dan twee eieren.’
Blijvend project
‘Dit ‘Seeds of Tomorrow’ project loopt inmiddels als een rode
draad door mijn leven. Sinds de bouw van de kas verzamel ik
voortdurend kleding, speelgoed, sportattributen en schoolspullen
die we opslaan bij KUBO. Van de missionaris daar, Les Peters, hoor
ik waar men behoefte aan heeft en dat probeer ik te verzamelen.

Laatst haalden we met twintig man een vrachtwagen vol met
schoolmeubilair op. Ik heb nu genoeg materiaal voor twee
containers en dan vraag ik aan Wouter of ik twee containers mag
bestellen en dat mag dan.’
Intussen loopt Nol Mast langs de vergaderruimte bij KUBO.
Eef haalt hem naar binnen.
Nol Mast: ‘Hebben jullie het over Guatemala? Ja, dat was wat.
We waren voedselpakketten wezen uitdelen. Zo kwamen we bij
een vrouw met vier kinderen die woonden onder een dak van
golfplaat. Ze waren zo arm als de mieren. Maar in de kerk was ze
een al vrolijkheid en geluk. Zingen en dansen uit dankbaarheid
voor het leven. Waar wij verbleven kookten een vrouw en haar
dochter voor ons. Haar man was eerder doodgeschoten bij de
roof van zijn auto. Ik had een berg kleren mee van mijn vrouw en
dochter. Dus ik zei tegen haar, zoek jullie maar wat kleren uit, ze
liggen in mijn slaapkamer. Daar durfden ze niet in. “De deur heeft
een sleutel. Dan gaan jullie samen naar binnen doen jullie de deur
achter je op slot”. Wij eten, zij passen. Na een hoop gegiechel
hadden ze een aantal kledingstukken gekozen. De eerstvolgende
zondag verschenen ze bij kerk. Allebei in een winterjas van mijn
vrouw en dochter. Het was 35 graden maar ze wilden hun jassen
showen.’
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‘WOUTER KUIPER
EN IK ZIJN
TWEE HANDEN
OP ÉÉN BUIK.’
Jan Vellekoop is mede-eigenaar van Peter Dekker Installaties (PDI) in
Naaldwijk, dat 99% van alle scherminstallaties van de KUBO-kassen
levert. Het was Eef ter Laak die voorstelde de schermen aan PDI uit te
besteden. Inmiddels trekt Jan al ruim 15 jaar op met Wouter Kuiper.
En dat staat garant voor leuke anekdotes.

‘Wij zijn via Eef ter Laak met KUBO in
contact gekomen. Ik kwam hem tegen
op bouwvergaderingen. KUBO deed de
schermen altijd zelf, maar op een gegeven
moment kwam er een hele grote klus
en toen vond Eef dat KUBO het moest
uitbesteden. In de beginjaren ging ik
veel op reis met Eef. Hij is iemand die,
net als ik, onderweg wil stoppen als we
een mooie boerderij zien, om daar even
te gaan kijken. Wij kunnen ook als kleine
jongens genieten als het lukt een upgrade
te krijgen met gespaarde punten. Omdat
ik zijn paspoort een keer nodig had voor
het maken van zo’n upgrade weet ik dat
Everhardus zijn doopnaam is. Als ik hem
bel, noem ik hem nu altijd Everhardus. In
het begin gingen wij vaak samen op reis
naar klanten, later ging ik steeds vaker met
Wouter op pad.’
Kwajongens
‘Wouter en ik begonnen als zakelijke contacten, maar werden
snel vrienden. Dat komt omdat we allebei houden van
kwajongensachtige avonturen. We mogen dan wel directeur zijn,
maar we houden nog steeds van fikkie stoken of over een hek
heen klimmen omdat we iets willen zien. Als we samen reizen,
komen we ook altijd op dezelfde ideeën. Dan zijn we in China
en bedenk ik, als we nou ’s nachts terugvliegen en via Singapore
gaan, dan kunnen we de Formule 1 nog even bezoeken. Heeft hij
de tickets al geregeld.’
Geen vragen maar mededelingen
‘Dat reizen gaat vaak heel ad hoc. Dan belt hij me op
zaterdagmiddag, terwijl ik op vakantie ben in Spanje: ‘We
moeten dinsdag naar China!’ Zoiets is nooit een vraag, daar
doen we niet aan, we doen alleen aan mededelingen. Dus ik
vlieg zondag terug naar Nederland en bedenk dat ik dan wel
een visum moet hebben. Dat vroeg ik op maandag aan, maar ik

‘DAT IS DAN TOCH SPANNEND. MAAR VOOR
WOUTER NOOIT. DIE HEEFT ALTIJD ALLE
VERTROUWEN DAT HET GOEDKOMT. DAT KWAM
HET OOK, DUS WE WAREN OP TIJD IN CHINA OM
TE TEKENEN VOOR EEN MEGAORDER.’
kreeg niet de garantie dat het voor mijn vlucht zou klaarliggen
op Schiphol. Dat is dan toch spannend. Maar voor Wouter nooit.
Die heeft altijd alle vertrouwen dat het goedkomt. Dat kwam
het ook, dus we waren op tijd in China om te tekenen voor een
megaorder. Daar was dan wel een KUBO-stempel bij nodig, dat
hij was vergeten. Dan regelt hij ter plekke dat er een stempel
wordt gemaakt.’

omkeren en anders wel zijn pasjes blokkeren. Hij niet. ‘Dat komt
straks wel. Eerst maar de afspraak met de klant. Bij terugkomst in
het hotel blijkt zijn portemonnee dan ook gevonden, met alles
erin. Zijn sleutels is hij ook altijd kwijt. En ik heb hem wel eens in
zijn badjas zien binnenkomen in een hotel. Dan was hij bij een
achterdeur even buiten wezen kijken. De deur was dichtgevallen,
dus moest hij wel omlopen.’
Camper lenen?
‘Wouter is heel erg van het delen. Ik liet me een keer ontvallen
dat ik wel een paar dagen met een camper weg zou willen. ‘Ik
heb er een gekocht. Die kun je wel lenen. Als je hem donderdag
komt halen, kun je vrijdag inpakken en zaterdag weg.’ Hartstikke
leuk natuurlijk. Donderdag ga ik bij hem langs en hij zegt: ‘Hij
komt eraan.’ Wordt er even een later een spiksplinternieuwe
camper afgeleverd. Zonder dat hij hem zelf nog maar had
aangeraakt, gaf hij hem aan mij mee! Is dat bijzonder of niet?’

‘WORDT ER EVEN EEN LATER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE
CAMPER AFGELEVERD. ZONDER DAT HIJ HEM ZELF NOG
MAAR HAD AANGERAAKT, GAF HIJ HEM AAN MIJ MEE!
IS DAT BIJZONDER OF NIET?’
Altijd nieuwsgierig
‘Wij gaan elk jaar met 20 ondernemers op reis. Dan bezoeken we
bedrijven en plantages waar we wat van kunnen leren. Wouter en
ik gaan er dan altijd ook even samen tussenuit en dan hebben
we al een stad of iets dergelijks ontdekt voordat de groep dat
doet. Wij zorgen dat we steevast iets extra’s meepakken.’
Alles uit een reis halen
‘Wij reizen per definitie met een onmogelijk reisschema om
zoveel mogelijk uit een trip te halen. Wij willen ook altijd een
dag eerder zijn, zodat je steviger in je schoenen staat voor de
onderhandelingen. En als we klaar zijn, proberen we om een
vlucht eerder weer naar huis te gaan. Zoveel mogelijk doen in
zo min mogelijk tijd, dat vinden we allebei een kick. We maken
dagen van 16 uur, maar voor ons is het uitrusten, omdat je niet
de veelheid van dagelijkse dingen aan je hoofd hebt.’
Even een biertje
‘Waar wij ook goed in zijn, is om bij aankomst in een hotel eerst
even een biertje te halen voor we naar onze kamer gaan. En dan
is het opeens vier uur ’s nachts. Dat is soms wel zonde hoor. Wij
wilden een keer een heel mooie kamer in Las Vegas hebben. Om
de kosten normaal te houden, besloten we een kamer te delen.
Die nacht bleven we zo lang aan de bar dat we daarna alleen
nog tijd hadden om te douchen en ons om te kleden, want we
moesten alweer door. We hebben er dus niet eens geslapen.’
Twee rollen
‘De twee rollen die we hebben, zakelijk en privé, zitten elkaar
totaal niet in de weg. Integendeel, ze hebben onze relatie alleen
maar verbeterd. Dat onze vrouwen het goed met elkaar kunnen
vinden, helpt ook. Wij kunnen het zakelijk oneens zijn, maar dat
duurt altijd kort en daarna is het goed.
En als we bij een klant zijn, zitten we automatisch op één lijn,
zonder afspraken vooraf. Als de één iets laat liggen in een
gesprek, pakt de ander het op. In zakelijke gesprekken is hij heel
strak, maar als we dan weglopen, schakelt hij in één seconde
weer over naar privépersoon. En als hij belt, hoor ik direct welke
Wouter ik aan de lijn aan heb.
Maar één tip: bel hem nooit op maandagochtend!’

Portemonnee weg
‘In Canada rijden we vanuit ons hotel naar een klant en
onderweg merkt Wouter dat hij zijn portemonnee mist. Die had
hij op het dak gelegd bij het instappen. Ieder ander zou meteen
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Martin: ‘Onze relatie met de Kuipers gaat ver terug. Mijn vader
Tinus was bevriend met Arie Kuiper. Ze waren allebei smid,
mijn vader in Kwintsheul, Arie Kuiper in Monster. Een andere
overeenkomst was dat beide gezinnen in een onbewoonbaar
verklaarde woning woonden. Op een gegeven moment
bouwde Arie het grootste huis van Monster, waarop mijn vader
Tinus besloot het hoogste huis van Kwintsheul te bouwen, op
de kerk na. Als Arie op bezoek kwam, hoorde ik zijn verhalen.
Bijvoorbeeld over dat hij had meegemaakt hoe oudjes door een
buschauffeur onbeschoft waren behandeld. Arie had het zien
gebeuren, stapte op de bus af, die al wilde wegrijden. De bus
stopte bovenop zijn teen. Desondanks gaf Arie de chauffeur eerst
even zijn ongezouten mening om pas daarna: “En sodemieter
nou van mijn teen af!” te zeggen.’
Elkaars concurrent in verwarming
Ronald: ‘Mijn opa was machinist op het watergemaal in de
Broekpolder. Daar woonde hij ook met zijn vrouw en daar is
Martin ook geboren. Tinus kon lassen en had verstand van
techniek waardoor hij regelmatig klusjes opknapte voor boeren
en tuinders. Na zeventien jaar op het gemaal besloot hij daar een
bedrijfje in te beginnen. Hij repareerde kassen, legde verwarming
aan en deed onderhoud. In die tijd bouwde KUBO al kassen,
zij deden het staal, waarbij Eekhout de houten gevels deed.
Omdat KUBO zelf verwarming leverde, bleef mijn vader weg van
de opdrachtgevers van KUBO. Ze waren elkaars concurrenten,
maar ze gunden elkaar hun omzet. Opa Tinus kocht zijn
ophangmateriaal ook bij KUBO.’

‘ WIJ TREKKEN AL
DRIE GENERATIES
SAMEN OP.’
De relatie tussen Verkade Klimaat en KUBO is al drie generaties oud.
Tinus Verkade werkte met Arie Kuiper, Martin Verkade werkte met
Arie en Ed Kuiper en Ronald Verkade werkt nu samen met Wouter
Kuiper. De beide familiebedrijven groeiden samen uit van lokale tot
internationaal actieve ondernemingen.

Kolen, olie, aardgas
Martin: ‘In die tijd stapten steeds meer boeren over op
kassenbouw. De brandstof waarmee de kas werd verwarmd
veranderde toen behoorlijk snel. Het begon met kolen, toen
olie en later aardgas. Dat die ontwikkelingen snel gingen, vond
ook een tuinder die een lorrie op zijn erf had staan met de tekst
‘Kolen, olie, gas, ik wou dat ik er was’. Zelf heb ik als jochie nog
een keer meegelopen in een optocht met de slogan: ‘Kolen?
Weg met de pook, neem oliestook’. In 1966 verhuisden we van
het hoge huis aan de Heulweg naar de Kerkstraat. In 1968 nam ik
het stokje over van mijn vader en breidde ik het bedrijf uit naar
klimaatsystemen voor utiliteit en woningen, en dat voornamelijk
voor Nederland en België.’
Eten en slapen
Martin: ‘Arie en ik deden al wel wat export naar Frankrijk en
Zwitserland. Dan reden we daarheen met zijn auto. Maar in
Frankrijk staan de borden met plaatsnamen ná de kruising
waardoor we meer achteruitreden dan vooruit. Na een lange
nachtelijke rit had hij me thuis afgezet. De volgende ochtend zie
ik zijn auto voor mijn huis staan. Lag hij daarin te slapen. Dus ik
hem wakker waken: “Zeg Arie, het hier geen logement”.
Arie kon eten als geen ander. We gingen een keer met de trein
naar Parijs en namen plaats in de restauratiewagen. Bij Breda
hebben we al onze eerste uitgebreide maaltijd binnen. In België
volgde ons tweede diner en bij aankomst in Parijs ons derde.
En dan had Arie zelf ook nog allerlei eten bij zich waaronder
twee kilo kaas. Nu was het ontbijt in Parijs wat karig, dus ik vroeg
Arie: “Jij hebt toch nog kaas bij je?” Hij kijkt me aan, haalt zijn
schouders op en zegt: “Dat heb ik gisteravond opgegeten.”’
Verkade Klimaat neemt de kasverwarming over
Martin: ‘In 1996 stopte KUBO met verwarming en werden wij
benaderd of wij dat niet voortaan voor de KUBO-kassen wilden
verzorgen. Daarop stuurde ik een fax naar Ed dat me dat een
goed plan leek en ook iets dat onze zoons prima samen zouden
kunnen oppakken. Ook deed ik blind een bod van 25.000 gulden
op alles wat KUBO nog aan verwarmingsmateriaal had liggen.
Dat was akkoord.’
Ronald: ‘Sinds die tijd heb ik elke maandagochtend een
verkoopvergadering bij KUBO. Dus al 21 jaar.’
Familieperikelen
Martin: ‘Toen Ed bij KUBO in de zaak zou komen, wilden vier
medewerkers dat tegenhouden om zelf de zaak te kunnen
overnemen. Een ervan was mijn broer Hans. Dezelfde dag
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stonden ze alle vier op straat, Arie had ze op staande voet
ontslagen. Daarop bedacht mijn vader dat mijn broer Hans wel bij
mij in de zaak zou kunnen komen werken. Dat leek me geen goed
plan, ik kon prima met mijn broer overweg, maar ik heb te veel
voorbeelden gezien van hoe het met twee broers in één bedrijf
niet goed ging. In die tijd ging ik elke zaterdag eten bij een
vriend van me, Kees Zeeman: rijstebrij met krenten en karbonade.
Op een zaterdag vertelde hij dat hij zijn bedrijf - verwarming en
loodgieterij - ging verkopen. Ik vroeg voor hoeveel, hij noemde
een bedrag en ik zei: “Verkocht!” Ik gaf zijn zaak aan mijn broer,
die daar heel succesvol mee was. Hij ging alleen veel te jong
dood, al op vijftigjarige leeftijd.’
Procentje extra
Martin: ‘Op een gegeven moment richtten we een
inkooporganisatie op met daarin Arie Poortman, Duijnisveld,
Bos Kassenbouw, Zeeman, KUBO en Verkade Klimaat. Met Van
Leeuwen Buizen maakten we jaarafspraken over hoeveel we
zouden afnemen en daar kregen we een bonus over. Arie Kuiper
weigerde daarvoor te tekenen. Hij zei: “Mijn woord is mijn woord.
Ik heb één keer in mijn leven getekend, dat is genoeg”. Aan het
eind van het jaar dineerden we met Piet van Leeuwen. Die zei
dan: “Hebben die jongens hun best gedaan? Geef ze dan maar
een procentje bonus extra.” Maar dat was dan wel 50.000 gulden.
Arie en Piet besloten de avond altijd met hun persoonlijke
wedstrijd: wie van hen het minst was aangekomen in dat jaar.’
Meer export
Ronald: ‘Ik ben boven de zaak geboren en veegde als jochie
al de werkplaats aan. Toen ik na mijn HTS Energietechniek
aangaf de zaak te willen overnemen, zei mijn vader: “Dan liever
vandaag dan morgen”. Dat was in 1992, een slechte tijd, maar
na een reorganisatie een jaar later begonnen we gestaag te
groeien, vooral in het binnenland. Vanaf 2000 gingen we meer
in het buitenland doen en vloog ik vaak samen met Wouter naar
prospects. Er was een keer een afspraak in Spanje bij De Ruiter
Seeds. Wouter mocht naar binnen en ik niet, want ze hadden
geen verwarming nodig. Ik ben dus maar wat gaan rondrijden

‘ALS HIJ TERUGKOMT, KLAPPEN WE ONZE
MAPPEN DICHT EN GAAN WE WEG.’
en noteerde verschillende namen van tuinbouwleveranciers die
ik tegenkwam. Dat leidde veel later tot een opdracht bij een
zusterbedrijf in Mexico. Maar in Spanje zou ik pas tien jaar later
iets verkopen.’
Stevig onderhandelen
Ronald: ‘Omdat buitenlandse klanten vaak turnkey projecten
willen, werd de samenwerking met KUBO steeds hechter. We
waren een keer in Rusland druk aan het onderhandelen. Op een
bepaald moment gaat de klant de kamer uit waarna een van
zijn personeelsleden zich verspreekt en zegt dat ze gisteren al
een kas hebben gekocht. Daarop zegt Wouter tegen mij: “Als hij
terugkomt, klappen we onze mappen dicht en gaan we weg”.
En dat deden we. Die man snapte er niets van. Wij zeggen: “We
hoeven niet verder te praten, want je hebt al een kas gekocht”.
Hij werpt tegen dat als wij goedkoper zijn, hij toch voor ons zal
kiezen. Dat vinden we geen manier van zakendoen: “Jij hebt je
woord al gegeven aan iemand. Daar gaan wij niet meer tussen
zitten”. En we vertrokken.
Een andere keer, ook in Rusland, hadden Wouter, Henk van Tuijl
en ik een deal gesloten waarvoor we de volgende dag met de
advocaten van de klant zouden tekenen. Maar die advocaten
begonnen alle afspraken aan te passen. Daarop zei ik tegen
Wouter: “Volgens mij moet jij zo ongelooflijk kwaad worden en
weglopen”. Iets later geeft Wouter een harde klap op tafel, staat
op en loopt boos de deur uit. Die mannen totaal verbaasd. Zij
vragen of ik Wouter terug kan halen, maar ik zei dat Henk en ik
ook maar gingen omdat er van de deal van gisteren toch niets
overbleef.
Zij sputteren. Toen hebben we ze hun baas erbij laten halen
en pas toen die er was, belde ik Wouter om hem terug te laten
komen. Dit soort samenspel, dat kunnen we goed.’
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Nol Mast werkt al zijn hele leven als beglazer van kassen.
Hij zag KUBO groeien en werd geleidelijk aan zelf een
‘Kubaan’. Maar hij is nog steeds zelfstandige, de laatste
14 jaar doet hij de glasservice van KUBO-kassen.
‘Vroeger was KUBO de kruidenier op de
hoek, nu is het Albert Heijn XL. Ik heb
dat allemaal meegemaakt, als beglazer
van KUBO kassen. In het begin werkte
ik bij allerlei beglazers waaronder voor
Jack Middelburg, de motorcoureur. Na
tweeënhalf jaar begon ik voor mezelf.
Meer dan een nummer van de Kamer van
Koophandel, een busje, een kitketel en
twee planken om op de kas te kunnen
staan, had je niet nodig.’

‘ VROEGER WAS
KASSENBOUWEN
GEVAARLIJKER,
MAAR OOK
LEUKER.’
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Geen stress, geen planning
‘Tussen de beglazers zaten allerlei cowboys, maar je had ook Nol
van Roon met een prima bedrijf. Ik dacht, daar moet ik bij in de
buurt blijven. Nol deed al het glaswerk voor de KUBO kassen. Hij
ging elke vrijdag naar het kantoor van Arie Kuiper en daar hoorde
hij wat er de volgende week moest gebeuren. Ik pakte dan een
deel van dat werk op, ik had zelf een mannetje of acht. Dat was
een leuke tijd. Je deed je ding, zonder stress en zonder veel
planning. En je had geen mobiele telefoons. Als ik een rol rubber
nodig had, liep ik in de middagpauze met de teler mee naar zijn
huis om daar naar Nol te bellen. Hij haalde dan bij de fabriek een
rol rubber en bracht die de volgende dag. En ’s avonds als de
kinderen naar bed waren, ging ik bellen om nog meer werk of
meer mensen te regelen.’

‘JE SNEED JEZELF TWEE KEER PER WEEK,
EN TWEE KEER JAAR ERNSTIG. IK HEB FLINKE
ONGELUKKEN GEZIEN.’
Je hielp elkaar
‘Het glas was toen nog niet gehard. Vaak werkten we met OostEuropese troep. Je sneed jezelf twee keer per week, en twee keer
per jaar ernstig. Ik heb flinke ongelukken gezien. Te veel!
Toch was het een leuke tijd. Iedereen hielp elkaar als je te veel
of te weinig werk had, en aan het eind van het jaar rekende je
onderling af. Was je trekker kapot, dan leende je er een. En als
iemand mij een prijs vroeg om te weten of ik goedkoper zou zijn
dan Piet, dan zei ik: “Ik reken wat Piet rekent”. “Weet jij dan wat
Piet rekent?” “Nee, maar ik kan hem wel even bellen.” Kortom, als
bouwer ging je niet onder elkaars prijs zitten.’

Zuinige Arie
‘In die tijd was Arie Kuiper de baas, al regelde Ed al heel veel
zaken. Nol van Roon en ik waren gevraagd om een schutting bij
Arie’s huis te maken met materiaal van KUBO. Toen we na een
dag werken klaar waren, kreeg ik vijf gulden. Nol kreeg niks.
“Jij verdient al genoeg”, kreeg hij te horen. Dat was echt van die
naoorlogse zuinigheid. Aan de andere kant, als je heel netjes
werkte, kreeg je een sigaar. Arie was heel zuinig met materiaal.
Je moest alles opruimen. De klant moest vooral niet denken dat
het niets kostte.’

‘TOEN WE NA EEN DAG WERKEN KLAAR WAREN,
KREEG IK VIJF GULDEN. NOL KREEG NIKS.
“JIJ VERDIENT AL GENOEG”, KREEG HIJ TE HOREN.’
Steeds hoger
‘Intussen werden de kassen steeds hoger. De normale
poothoogte was 2.20 of 2.40 meter. Ik werd naar Noord-Holland
gestuurd om een kas te bouwen van 2.70 meter. Ik vond het niks.
“Als ze allemaal zo hoog worden, stop ik”. Nu zijn ze 7 meter. Om
mee te kunnen blijven doen, had ik op een gegeven moment een
machine nodig van 80.000 gulden.
Dat geld had ik niet. Nol betaalde de helft voor me en dat mocht
ik geleidelijk van mijn facturen aftrekken. En toen een andere
grote klant van mij failliet ging en ik 30.000 gulden misliep,
leende Nol me het geld om mijn mensen te betalen. Anders was
ik persoonlijk failliet gegaan, want ik had geen bedrijf om me
heen dat mijn privébezit beschermde.’
Voorover in de modder
‘We waren een keer een kas aan het bouwen met een nieuwe,
smallere goot. De grond was bagger en je moest je laarzen echt
recht omhoog uit de modder trekken om te kunnen lopen. Ed
kwam langs om er foto’s van te maken. Hij heeft die camera voor
zijn neus, wil een stap naar voren zetten en valt voorover in de
blubber. In zijn goede pak. Hij moest zijn kleren met slootwater
wassen om weer de auto in te kunnen.’
Enorme groei
‘De laatste veertien jaar werk ik in mijn eentje. Nol van Roon is
overleden en zijn schoonzoon heeft het bedrijf voortgezet. Ik doe
alleen nog servicewerk en alleen voor KUBO. Omdat ik al zoveel
jaren voor KUBO werk, denkt men dat ik ook op loonlijst sta, maar
ik ben altijd zzp’er geweest. Twee jaar geleden liep ik een rondje
met KUBO’s uitvoerder Ben Wubs. Tijdens de lunchpauze kwam
het kantoorpersoneel naar buiten voor een wandeling.
Ik zeg tegen Ben: “Joh, ik ken de helft van de mensen
niet”. Hij zegt: “Ik ook niet”. Het bedrijf is zo enorm gegroeid.
En dat gun ik ze natuurlijk ook.’
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‘ KUBO IS EEN
VRIENDENGROEP.’
Sectormanager engineering Eric Vrijenhoek vervulde in
zijn 16 jaar bij KUBO een handvol functies. En nog elke
dag geniet hij van de mooie reis die alle collega’s met
elkaar aan het maken zijn.
‘Werken bij KUBO is pionieren. Steeds weer doen we iets dat
nieuw voor ons is. Ik weet nog dat ik met Ron Arensman naar
Roemenië was om het bewerken van aluminium profielen
uit te besteden. We hadden geen idee wie we daar zouden
tegenkomen, en ook niet wat daarvoor nog allemaal gekocht
of geregeld moest worden. Iemand die we kenden had ons
een contact doorgegeven. Dan raas je met een chauffeur met
130 tot 150 km per uur over een weg waar je ook een paard
en wagen tegenkomt en waarlangs een oud vrouwtje iets
staat te verkopen. Dan denk je, ik kom nooit meer levend
terug. Na een rit van 2,5 uur zit je in een klein kamertje
met 35 graden te onderhandelen over het extruderen en
bewerken van aluminium profielen met mensen die nog geen
enkele machine hadden staan om de profielen te bewerken
en aanzienlijk minder haast hadden om van start te gaan
dan wij. Maar als je daarna een glas wijn heft op de goede
afspraken en een half jaar later alles ook draait, dan is dat
geweldig.’

Als je elkaar persoonlijk hebt ontmoet en het even niet over het
werk hebt, maar over wie je bent, je familie, je achtergrond of
hobby’s, dan wordt het contact daarna anders. Je hoeft geen
vrienden te worden, maar zo’n ontmoeting zorgt wel voor
verbinding met mekaar.’

Mijlpaal
‘Een persoonlijke mijlpaal voor mij was het moment dat we als
platte organisatie naar het KUBO transformeerden zoals we
nu georganiseerd zijn, met sectoren. Tijdens een heisessie in
Zwaag in november 2016 werd dat plan neergelegd. We waren
met drie directieleden, de drie toekomstige sectormanagers
en Edwin Huybers. Daarbij kreeg de directie een andere rol en
wij als sectormanagers deze nieuwe rol. Wij kregen dus meer
verantwoordelijkheden. Dat was weer pionieren. Want er was
weliswaar een plan waarmee de directie de groei beheersbaar
wilde houden, maar de invulling moet je daarna samen nog
waarmaken. Ik herinner me een foto waarop we daar met z’n allen
staan te juichen. Overigens vind ik alle jaarlijkse heisessies enorm
inspirerend.’

Geen familie maar vrienden
‘Leuke herinneringen? Ik vind het best lastig om bepaalde
momenten eruit te lichten. Elke week vind ik leuk. De uitjes met
de personeelsvereniging zijn natuurlijk altijd fantastisch. Dat een
directielid bijna een strandtent koopt. Dat je naar Londen gaat en
de bar op die boot tot ’s avonds laat bezet houdt, maar toch de
volgende dag vrolijk rondfietst met je houten kop.
Dat we Texel verkennen per tandem met de partners erbij. Of,
in coronatijd, dat er een online pubquiz wordt geregeld waarbij
je een borrelpakket krijgt thuisbezorgd. Er doen ook altijd veel
mensen mee. Wouter heeft het over de KUBO-familie. Ik vind ons
meer een vriendengroep. familie krijg je, maar vrienden zoek je op.’

‘DAT JE NAAR LONDEN GAAT EN DE BAR OP DIE
BOOT TOT ’S AVONDS LAAT BEZET HOUDT, MAAR
TOCH DE VOLGENDE DAG VROLIJK RONDFIETST MET
JE HOUTEN KOP.’
Eén grote reis
‘Reizen is leuk omdat je altijd voor verrassingen komt te staan.
Wouter ziet KUBO als een voertuig waarmee we op reis gaan. Hij
zegt vaak: ‘Gaan jullie mee op reis?’ En zo voelt het ook. We zijn
echt met het bedrijf op reis, we weten waar we heen gaan, maar
niet hoe de reis zal verlopen, alleen dat het mooi zal zijn.’

‘ER WAS WELISWAAR EEN PLAN WAARMEE DE
DIRECTIE DE GROEI BEHEERSBAAR WILDE HOUDEN,
MAAR DE INVULLING MOET JE DAARNA SAMEN NOG
WAARMAKEN.’
Indiase collega’s
‘Twee jaar geleden gingen we met een paar mensen naar India
om kennis te brengen en onze collega’s aldaar beter te leren
kennen. Daar hadden we een mooi programma voor opgezet.
Door de ontvangende partij werd voorgesteld om in plaats van
maandag alvast vrijdag te komen. Dan konden we eerst nog de
Taj Mahal bezoeken. Daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen.
Eerder waren onze Indiase collega’s al naar Nederland gekomen
voor een tiendaags programma waarin we hun Nederland lieten
zien. We gingen ook bowlen en steengrillen met de hele afdeling.
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[ KUBO staalfabriek ]
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‘ AL VIJFTIG
JAAR EEN PRIMA
RELATIE!’
Zijn vader kocht een kas van KUBO, zelf betrok hij meerdere
kassen van KUBO en vorig jaar koos Hans van den Ende,
samen met zijn zoons en mededirectieleden Sam, Tim en
Rob van Van Den Ende Rozen, wederom voor een KUBO kas.

‘In 1972 liet mijn vader een kas bouwen.
Dat was zijn eerste KUBO-kas, want
daarvoor teelde hij zijn sla en tomaten
in een houten kas. Bij de oplevering
zag ik Arie Kuiper door de kas lopen,
een behoorlijk zware man. Maar zijn
lichaamsgewicht weerhield hem er niet
van om te bukken, een metalen ringetje
op te pakken en in zijn zak te stoppen. Dat
ging terug naar de zaak. Daar waren ze,
denk ik, niet blij met hem, maar het ging
terug.’

40 | KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

Van gipskruid naar rozen
‘In 1978 begon ik voor mezelf. KUBO leverde mijn eerste kas en
daarna nog een aantal. In 1990 begon ik een nieuw bedrijf in
gipskruid en liet ik weer een KUBO-kas bouwen, toen van 2 ha.
In 2000 zei mijn zoon: “Ik wil ook de tuin in”. Ik zei: “Dat is goed,
maar dan moet je wel iets anders gaan telen dan gipskruid, want
dat vraagt veel personeel in een korte periode en dat is er niet”.
Hij is toen bij verschillende telers gaan werken en wist na een
tijdje: “Ik wil rozen telen”. Dus dat zijn we gaan doen. In 2008
bouwden we de 4,5 ha KUBO-kas waar we nu zitten en vorig jaar
bouwden we een tweede KUBO-kas van 3,5 ha.’

‘IK WIL ROZEN TELEN, DUS DAT ZIJN
WE GAAN DOEN.’
Andere kassenbouwers willen niet eens meer offreren
‘Ik heb geen enkele ervaring met een andere kassenbouwer. De
relatie met KUBO is gewoon goed. Als ik andere partijen vraag
te offreren, staan ze bepaald niet te springen. “Je gaat toch weer

voor KUBO kiezen”, zeggen ze dan, en dat snap ik. Meestal vraag
je andere partijen om je vaste leverancier scherp te houden.
Maar dat is bij KUBO eigenlijk niet nodig. Die gaan echt geen
misbruik maken van je vertrouwen. Sterker nog, ik weet zeker dat
Eef ter Laak alles zal doen om te zorgen dat ik weer voor KUBO
kies. Hij zou het niet kunnen hebben als ik voor een ander koos.
Dat gebeurde ook nu niet, want de bouwer die ik wel serieus
offreerde, kon niet tippen aan KUBO.’

‘ALS IK ANDERE PARTIJEN VRAAG TE OFFREREN,
STAAN ZE BEPAALD NIET TE SPRINGEN. “JE GAAT
TOCH WEER VOOR KUBO KIEZEN”, ZEGGEN ZE DAN,
EN DAT SNAP IK.’
Eef lost het op
‘Eef is trouwens een wereldvent. Bij problemen sturen ze hem en
hij lost het op. Bij hem is een woord een woord. Dus als er iets

is, dan bel ik hem. En, hij neemt zijn telefoon ook altijd op! Een
grappig detail is dat we 35 jaar geleden samen op schaatsles
zaten. Daar hebben we het nog wel eens over.’

‘IK BELDE WOUTER OM TE ZEGGEN DAT IK
VAN DE KOOP AFZAG. HIJ ZEI: “JE HEBT
HELEMAAL GELIJK.’
Bestellen, afbestellen, bestellen
‘Ik had de nieuwe kas besteld en een week later stortte de
bloemenverkoop in vanwege corona. Ik belde Wouter om te
zeggen dat ik van de koop afzag. Hij zei: “Je hebt helemaal gelijk”.
En dat zeiden ook alle andere leveranciers: PDI, Stolze, Verkade
Klimaat. Niemand begon te sputteren. Dat is toch prachtig?
Na een paar weken trok de bloemenmarkt weer aan en
bestelde ik de kas alsnog. De planten staan er nu net in. Wij zijn
weer klaar voor de toekomst. KUBO ook.
Dat weet ik zeker’
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Rik van Teijlingen, teamleader logistics, werkt nu 16 jaar bij
KUBO als drijvende kracht van onze logistiek afdeling.
‘Ik werk sinds 2005 bij KUBO. Ik kwam
hier via een collega, Ted Zwinkels, die
naar KUBO was overgestapt. We werkten
samen in een glasfabriek, ik was daar
voorman. Hij nodigde me uit om te komen
kijken bij zijn nieuwe bedrijf, waar hij als
directeur was aangenomen. Dat was de
fabriek van KUBO, die toen nog Ferral
Systems heette. Hij wilde dat ik bij hem
kwam werken, maar ik hoorde al dat
lawaai van vallend staal en het leek me
niets. Maar hij bleef me vragen tot ik ja zei.’

Hechte club
‘Dus ik werd daar de voorman expeditie. Elke vrijdagmiddag
gaf ik iedereen een hand en bedankte ze voor hun inzet van die
week. Dat hadden ze niet eerder meegemaakt. We waren een
eigen clubje binnen KUBO en heel hecht met elkaar. De jongens
van toen, een man of zeven, acht, zitten er nu nog. We hebben
ook onze eigen chauffeur, Edwin van Dijk. Hij kreeg een nieuwe
vrachtwagen die hij zelf mocht uitzoeken. Dat ding is heilig voor
hem. Als hij op vakantie gaat, huur ik een andere truck in voor
onze opleggers, anders zou hij na elke werkdag komen kijken
hoe zijn wagen erbij staat.’
Van vrieskou naar de perfecte expeditiehal
‘Eigenlijk was die begintijd het leukst, maar zeker niet het meest
luxe. Ik zat in een bouwkeet zonder verwarming. In de winter
waren de toetsen van mijn toetsenborden vastgevroren. Toen liet
ik straalkachels kopen. Intussen groeiden we stevig en op een
gegeven moment zei Wouter: ‘Kom eens mee.’ We gingen naar
de Havenstraat en hij wees: ‘Dat wordt de nieuwe logistiek.’ Het
was het magazijn van een oude supermarkt, 9.000 m2 binnen en
1.000 m2 buiten. ‘Dit wordt jouw hal.’

‘ WE STAAN
ALLEMAAL
VOOR ELKAAR
KLAAR.’
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Vervolgens mochten wij drie dagen met z’n allen brainstormen
over hoe we hier zouden willen werken. We hoefden niet
op de kosten te letten. Het ging om de beste werkwijze. De
directie zou wel op de rem trappen als het te gek werd. Toen
hebben we ons eigen logistieke systeem bedacht en ingericht
en het werkt gesmeerd. Vergeleken met de bouwkeet zit ik
nu in een supermooi kantoor, samen met Robin en Nijs. Ik
ben verantwoordelijk voor het transport naar de Nederlandse
projecten en zij organiseren de volledige export naar alle
wereldwijde projecten.’

Oude garde
‘De oude garde is gebleven. Eef ter Laak bijvoorbeeld, is hier
geboren en zal hier tot zijn laatste snik blijven. Die heeft zo’n
geweldig hart voor de zaak.
Dat geldt ook voor Martijn van Winden en onze tekenaars: Marcel
Mooijman en Willem Damen. Die twee zijn gekker als gek, daar
kun je vreselijk mee lachen. Ik geloof dat ze niet meer bij elkaar
mogen zitten, want dat geeft te veel onrust. Daarom is corona nu
ook zo jammer, we bestaan 75 jaar en we kunnen niet eens een
feestje hebben met z’n allen.’
Schlagers
‘Onze bedrijfsuitjes zijn altijd gaaf. We waren een keer naar een
hotel in het Duitse Bottrop met een restaurant in een enorme hal.
Daar zaten ook allemaal andere mensen aan tafeltjes. De sfeer
was stil, koud en kaal. Ik dacht: waar zijn we nou beland, maar
met wat bier erin wisten we ons al snel te vermaken. Komt er op
een gegeven moment een kerel tevoorschijn met microfoon en
begint er een schlagerfestival. In no time was iedereen van KUBO
op de dansvloer en werd het een superdik feest.’

‘WOUTER ZEI: DAT WORDT DE NIEUWE LOGISTIEK.’
HET WAS HET MAGAZIJN VAN EEN OUDE SUPERMARKT, 9.000 M2 BINNEN EN 1.000 M2 BUITEN.
‘DIT WORDT JOUW HAL.’
Casino
‘We gingen ook een keer een weekend naar Zandvoort, naar een
hotel aan zee. Ik had net een nieuwe vriendin die ik meevroeg.
We begonnen met een ontvangst op het strand met een drankje,
daarna een strandwandeling, dan omkleden en naar het casino
waar we onze eigen KUBO roulettetafel hadden.
Iedereen kreeg een starterspakket met 100 euro aan fiches.
Ik ging met 700 euro naar huis! Later aan de bar kwam Wouter
zich even voorstellen aan Yolan, mijn vriendin. Dat deed hij altijd
keurig bij elke nieuwe partner. Hij zegt: ‘Kom jongens, we nemen
er nog een.’ Maar de barman zegt: ‘Nee, jullie tijd is op.’ Dat was
kennelijk met de personeelsvereniging afgesproken, we moesten
omkleden en naar het restaurant.

‘IEDEREEN KREEG EEN STARTERSPAKKET
MET 100 EURO AAN FICHES.
IK GING MET 700 EURO NAAR HUIS!’
Maar op zulke momenten verandert Wouter weer in de
directeur en zegt: ‘Er komt nu een drankje en anders
koop ik deze tent.’ Dat drankje kwam er. Wouter heeft zich
daarna nooit meer hoeven voorstellen.
Yolan is de ware en bleef.’

Nieuwe aanwas
‘Niemand hier gaat weg, of het moet vanwege zijn pensioen zijn.
We staan allemaal voor elkaar klaar en dat is heel fijn. Wat ik wel
merk, is dat ik veel mensen op kantoor niet meer ken. Iedereen
die hier komt werken, krijgt weliswaar een rondleiding van mij
door ons logistieke centrum, maar daarna zie ik ze meestal niet
meer. Maar goed, dat is het gevolg van het feit dat KUBO zo
enorm groeit. Als je ziet in welke landen we actief zijn, word je
vanzelf trots.’
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‘VAN VLIEGENDE
START TOT
ZINKENDE SCHUIT.’
Als er iemand veel heeft meegemaakt, dan is dat natuurlijk
Ed Kuiper met een officieel arbeidsverleden van 42 jaar en
een officieuze geschiedenis die nog lang niet voorbij is.
Een greep uit zijn herinneringen.
‘Begin jaren vijftig hadden we een klus
in Honselersdijk. Omdat er flessen gas
en zuurstof, materialen en gereedschap
mee moesten, huurden we een bakfiets
bij Van Mill voor vijftig cent. Onze jongste
werknemer zou ermee gaan rijden. Bij
de toenmalige veiling in Poeldijk moest
hij over een hoge brug, die later is
verlaagd. Je werd daar altijd geholpen
door omstanders, anders kwam je er niet
overheen. Ook hij werd geholpen bij
het beklimmen. Maar natuurlijk niet bij
het afdalen. Bij het maken van de bocht
rechtsaf langs de vaart, sloeg de bakfiets
om. Toen werd de jongen wel weer
geholpen.’

Slechte anjers in Dubrovnik
‘Ik was op bezoek bij een kas in Dubrovnik in voormalig
Joegoslavië. Er werden daar Nederlandse anjers geteeld, maar
die zagen er niet uit. Ik dacht: die teler is door een Nederlandse
leverancier belazerd. Toen liet de teler me een papiertje zien, het
was een grondonderzoek verricht door de Proeftuin in Naaldwijk.
De tekst was in het Nederlands, Engels en Frans en de strekking
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was dat de grond te veel kalk bevatte. Ik vroeg waarmee hij de
grond neutraliseerde. Hij zei: ‘Met kalk’. Er zat te veel kalk in de
grond en hij gooide er nog wat bij! Hij had beter even de tekst
kunnen laten vertalen. De Nederlandse ambassade was daar
vijftien minuten vandaan.’
Regelmaat
‘Onze werkplaatschef hield van regelmaat. Zelfs op zijn
ochtendgang naar de wc kon je de klok gelijkzetten. Ook op de
dag dat hij notabene zelf een bouwvakker had ingeschakeld om
het verstopte riool op te graven. De werkplaatschef negeerde het
bordje dat op de wc-deur hing: buiten werking. Aan het andere
eind van de pijp was de bouwvakker net bezig een nieuwe buis
aan te sluiten toen er een bonus voor hem in het zand plofte. Wat
er daarna werd geschreeuwd is niet voor herhaling vatbaar.’
Retourvracht		
‘Begin vijftiger jaren had het bedrijf maar één vervoermiddel
en dat was een Renault Galio 2500 kg vrachtauto. Die was
spartaans ingericht. Alles was van staal, ook het dashboard, en
de deuren en het dak waren niet bekleed. De herrie in de auto
was dan ook enorm. De stoelen waren marginaal bekleed. De
portieren konden niet op slot en in plaats van een contactslot was
er een eenvoudig schakelaartje. In die tijd mocht je nog in de
laadbak meerijden. De auto was voorzien van een huifje tegen
het kopschot, de achterkant was open. In de cabine mochten
twee personen zitten, maar de chauffeur had tussen de stoelen
een plankje getimmerd dat illegaal plaats bood aan een derde
passagier. Die moest dan wel met de benen wijd zitten, want de
versnellingspook sloeg uit van de ene naar de andere stoel. Op
een dag moest er een klusje worden gedaan bij een klant in de
Noordoostpolder. De chauffeur en een hulpje gingen ernaartoe.
Op de terugweg zou een medefirmant van KUBO meerijden. Hij
was met het openbaar vervoer gekomen en had ter plaatse een
bromfiets gehuurd om daar een aantal klanten te bezoeken. Ze
werden door de politie aangehouden terwijl ze met z’n drieën
in de cabine zaten, het hulpje op het plankje tussen de stoelen.

Omdat de compagnon een leren jas aanhad, moest hij van de
agent in de laadbak plaatsnemen. Dat vond hij zwaar beneden
zijn stand. Onderweg sloeg hij dan ook voortdurend tegen het
kopschot om de chauffeur te laten stoppen, zodat hij weer in
de cabine kon gaan zitten. Maar de chauffeur stopte niet. “Jij
blijft lekker in je stoel zitten”, zei hij tegen zijn hulpje. In Monster
aangekomen kreeg de chauffeur een preek over het feit dat hij
niet was gestopt. Zijn commentaar daarop was: “Ik hoorde een
geluid onder de vrachtwagen en ik durfde niet te stoppen omdat
ik bang was dat er iets kapot zou zijn en we dan niet meer verder
zouden kunnen rijden.”

‘ONZE WERKPLAATSCHEF HIELD VAN REGELMAAT.
ZELFS OP ZIJN OCHTENDGANG NAAR DE WC KON
JE DE KLOK GELIJKZETTEN.’
Verkeerslichten
‘Lang geleden moest onze chauffeur een vracht ophalen in
Maasdijk, om die een kilometer verder weer te lossen. De kraan
op zijn vrachtwagen liet hij daarom maar op halve hoogte staan.
Terug bij KUBO stond de politie hem op te wachten. De chauffeur
had geen idee waarom. Hij had niet gemerkt dat zijn kraan de
omranding van verkeerslichten boven de weg eraf had getikt. De
kraan werd voortaan netjes ingeklapt.’
Kantoortje
‘Dezelfde chauffeur, die overigens zeer netjes was op de
vrachtauto, moest de materialen voor een nieuwe kas afleveren
in Dordrecht. Halverwege het pad stond aan de ene kant een
gemetseld gebouwtje en aan de andere kant de vrachtauto van
de voetenzetter. De chauffeur bekeek de situatie en zag dat hij
er precies tussendoor paste. Na het lossen reed hij achteruit
dezelfde weg terug. Er volgde een grote klap en toen hij uitstapte
zag hij dat hij het kantoortje geraakt had en dat het gebouwtje
van de fundering was gescheurd en 12 cm opgeschoven.

Bibberend en lijkwit kwam de boekhouder naar buiten rennen.
Wat bleek? De voetenzetter had zijn vrachtauto tijdens het
lossen een stukje verplaatst richting het kantoortje, waardoor
de doorgang net te smal was geworden om er nog langs te
rijden. Op de dag van de oplevering van de kas, waarop we ook
betaald zouden krijgen, gingen we met lood in de schoenen naar
de kweker. Tot onze verbazing vond de kweker het geen enkel
probleem dat het kantoor was geraakt. Het was toch al een sta-inde-weg die hij al veel eerder had willen afbreken. Daarbij was het
allang tijd dat de boekhouder met pensioen zou gaan, maar dat
deed hij steeds maar niet. Dit incident was voor de boekhouder
de reden toch maar eens punt achter zijn loopbaan te zetten.
Het kantoor kon worden gesloopt en de oplevering verliep heel
gezellig.’
De mop van de directeur die naar China ging
‘Ik zou met mijn zoons naar China gaan om de
wereldtentoonstelling te bezoeken. Kon ik meteen langs een
zakenrelatie in Zuid-Korea. Vragen ze bij het inchecken op
Schiphol naar een visum voor China. Visum? Die dag eindigde bij
de Chinees in De Lier.’
Nacht in Turkije
‘Jaap de Vries en ik bezochten een klant in Turkije. Daarbij
moesten we een veerboot nemen, een oud barrel uit de dertiger
jaren. Onderweg begon het te stormen. Aan de overkant van de
rivier was het aardedonker. De elektriciteit was uitgevallen. De
zoon van onze klant haalde ons op in een auto met één werkende
ruitenwisser om ons naar het hotel te brengen.
We reden dezelfde weg een paar maal af tot we een klein lichtje
zagen, van een kaars in het raam van het hotel. In het hotel
kregen wij ook een brandende kaars om de weg naar onze
kamer te vinden. De volgende morgen was er weer stroom.
Een jaar later hoorde ik dat onze veerboot tijdens een storm
was gezonken.’
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Mercedes met zes antennes
‘We hadden in Monster een familie van beglazers met een nogal
ruige reputatie. Als iemand van die familie een huis nodig had,
en er een gezin verhuisde, namen zij die woning meteen in. Die
was van de gemeente, maar die durfde er niets aan te doen. Ik
had deze mensen ingeschakeld voor het beglazen van een kas.
De tuinder belt me in paniek dat het misgaat en dat de ruiten er
totaal verkeerd in liggen. Ik er met kloppend hart naar toe. Als ik
aan kom rijden zie ik een dikke Mercedes staan met zes antennes
erop. Ik stap uit. De mannen hebben me al gezien en komen van
de plank af naar me toe. Ik zeg: “Jemig man, wat veel antennes,
waar zijn die voor?” Zij vertellen. Ik geïnteresseerd luisteren. Na
een tijdje kijk ik naar de kas en zeg: “Hé, die ene ruit, klopt die
wel?” “Ja, natuurlijk klopt dat.” Dus ik: “Heb je een tekening?” Zij
pakken de tekeningen en ik laat zien wat er niet klopt. Zij: “O,
maar dan fiksen we dat, hoor.” Ik geloof dat ik fluitend terugreed.’
Plantjes water geven
‘Toen een trouwe collega arbeidsongeschikt werd, bedachten
we iets voor hem zodat hij toch zijn relatie met het bedrijf kon
behouden. Hij zou de planten op kantoor komen verzorgen. Dat
deed hij dan rond koffietijd zodat hij meteen met iedereen een
praatje kon maken. Nu was er in de kantine een donkere hoek
waar een plant stond die het niet zo goed deed. Hij leek op

‘HET GIPS WAARIN HIJ STOND WAS ZO DOORWEEKT
DAT HET PAP WAS GEWORDEN..’
omvallen te staan. Toen werd hem verteld dat het een kunstplant
was. “Maar ik heb hem altijd water gegeven!” Dat bleek ook
toen de plant iets later omviel. Het gips waarin hij stond was zo
doorweekt dat het pap was geworden.’

[ Ed en Cocky Kuiper kochten altijd
het eerste druivenkistje tijdens de
veiling van het seizoen ]

Taxi in Istanbul
‘Terug in Istanbul wilden we wat van de stad gaan zien. Voor het
hotel staat een Turk die ons vraagt: “TAXI?” Ik zeg tegen Jaap:

‘EEN JAAR LATER HOORDE IK DAT ONZE VEERBOOT
TIJDENS EEN STORM WAS GEZONKEN.’
“Opletten, dat we niet bedonderd worden.” Waarop deze man in
het Nederlands zegt: “Ik bedonder jullie niet!” Hij bood ons een
rondrit aan en het werd een heel gezellige avond met z’n drieën.’
Een vies zwembad
‘We waren naar Canada met een bouwploeg. Op een veiling
kochten we, met de teler, tractoren en grondboormachines en
daarmee gingen we aan de slag. De teler kocht ook een trailer
met slaapkamers voor de medewerkers. Dus alles was prima
geregeld. Toen werd het zondag. De teler was christelijk,
maar hij vond het toch wel prima dat wij doorwerkten.
De omgeving dacht daar anders over. Hij werd erop
aangesproken en dat zat hem niet lekker. Nu had hij elders
nog een kas staan, die moest worden gesloopt. Die stond in
onbewoond gebied. Of we dat wilden doen op de komende
zondagen. Vonden we prima. Het was alleen een kas waarvan al

46 | KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

het glas was gekit, dus de mannen zaten bij terugkomst onder
de kit. En dan ook echt helemaal onder, want ze werkten daar in
korte broek. Maar dat was geen probleem, er was een zwembad
in de buurt. Daar gingen ze naar toe en met succes: ze kwamen
weer schoon terug naar de trailer. De zondag erna wilden ze
na het slopen weer het zwembad in. Bij de ingang werden ze
geweigerd. Het was de badmeesters niet ontgaan hoe zij het
zwembad de vorige zondag hadden achtergelaten. Overal zat kit,
op de glijbanen, op de randen, op de trappen.’
Bij kop en kont
‘Ik was met onze vertegenwoordiger Frans Kraan naar een
tuinder. Zijn kas was afgebouwd, maar hij had zijn laatste deel
nog niet betaald, dus daar wilden wij even over praten.
De man sputtert wat tegen, waarop Frans tegen de tuinder zegt:
“Zolang er niet is afbetaald, is het onze kas. We kunnen ook de
deur op slot doen.” De man staat op. Het was een klein mannetje,
maar hij pakt Frans bij zijn kraag en bij zijn kont, gooit hem zo
naar buiten en doet de deur dicht. Dus ik denk: wat ga ik nu
doen? Hij gaat weer tegenover me zitten en ik zeg: “Als je zo
opvliegend bent, moet je wel een heel sterk hart hebben.” Hij
moet even glimlachen en zegt dan: “Ja, dat is wel zo, geloof ik.
Nou, ik ga Frans wel even halen.” En het was weer gesust.’

Vliegen zonder paspoort
‘Ik moest Jaap de Vries een keer met spoed naar Canada sturen
voor een reparatie. Maar hij zou op Koninginnedag moeten
vliegen en daarna kwamen er allerlei feestdagen, dus ik stelde
voor dat hij zijn vrouw zou meenemen. Ik regelde tickets en
op de dag van vertrek belt Jaap en zegt: ‘Mijn vrouw heeft

‘DE MAN STAAT OP. HET WAS EEN KLEIN MANNETJE,
MAAR HIJ PAKT FRANS BIJ ZIJN KRAAG EN BIJ ZIJN
KONT, GOOIT HEM ZO NAAR BUITEN EN DOET DE
DEUR DICHT.’
geen paspoort’. Ik probeerde bij de douane op Schiphol een
spoedpaspoort te regelen, maar dat kon niet. Toen heb ik de
gemeentesecretaris van Monster gebeld op zijn thuisadres. Zijn
vrouw vertelde dat hij op het gemeentehuis aan het werk was,
op Koninginnedag! Ik ging er meteen naar toe. Hij hoorde me
aan en wilde wel een verklaring schrijven dat deze mensen voor
een spoedopdracht naar Canada moesten. Met die brief gingen
Jaap en zijn vrouw naar Schiphol. De douanier daar zei: ‘Dit is
totaal niet geldig. Maar wie ben ik, om een ambtenaar die op
Koninginnedag deze moeite neemt, niet te honoreren?’ Jaaps
vrouw kreeg ter plekke een tijdelijk paspoort.’

Ervaren zeelui
‘Voordat de kop van de vaart aan de Havenstraat werd gedempt,
was het mogelijk om direct vanuit onze fabriek naar tuinders te
varen die alleen per schuit bereikbaar waren. Dat was mooi, want
we bleken twee werknemers te hebben met ruime ervaring in de
scheepvaart. De een had op een sleepboot gevaren, de ander
was stuurman op een kustvaarder geweest. Aan zulke jongens
kun je een klusje overlaten. Dacht ik. Vol vertrouwen keek ik hoe
ze de schuit zorgvuldig laadden met alles wat voor de bouw
van een kas nodig was. En vol verbazing keek ik hoe de schuit
langzaam onder water verdween. Je begrijpt dat deze twee nog
lang aan dit voorval werden herinnerd.’
De klant heeft vaak gelijk
‘Als ik één ding heb geleerd, dan is het dat je er altijd vanuit moet
gaan dat de klant gelijk heeft. Tot het tegendeel blijkt, natuurlijk.
We hadden een tuinder in Canada een kas gestuurd, die hij zelf in
elkaar zou zetten. Hij belt me en zegt dat de tandbanen verkeerd
zijn gefreesd. Ik antwoord dat ik direct voor nieuwe zal zorgen en
vraag hem een paar van de oude tandbanen voor me te bewaren.
Daarna bel ik de leverancier en zeg dat hij moet regelen dat
er over vier uur 50 nieuwe tandbanen op Schiphol liggen voor
verzending. De leverancier sputtert nog tegen dat die absoluut
niet fout kunnen zijn, maar hij levert ze wel, zodat de klant ze de
volgende dag al heeft. Een paar weken later krijg ik de verkeerde
tandbanen uit Canada binnen en nodig de leverancier uit om
te komen kijken. Met het schaamrood op zijn kaken stapt hij
mijn kantoor in. Hij had meer klachten gekregen over dezelfde
productiefout. Dat heeft mij geleerd dat je bij een klacht eerst
moet toegeven en naar een oplossing moet zoeken.
Dat is me later nog van pas gekomen bij een andere grote
productiefout. Ik werd op het matje geroepen bij een kweker.
Ik kom binnen en hij stelt me voor aan zijn advocaat, accountant
en adviseur en vraagt: “Wat gaan we doen?” Ik antwoord: “Het
oplossen.” Daarop zegt hij tegen zijn advocaat: “Mooi, dan kan
jij naar huis.” Dat oplossen kostte veel geld, maar diezelfde
klant vertelde dit verhaal daarna aan twee andere tuinders die
vervolgens voor KUBO kozen.’
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‘WIJ SPRAKEN
GEEN FRANS
EN ZIJ
GEEN ENGELS.‘
Jaap de Vries begon bij KUBO in 1969 als uitvoerder.
Hij was toen 31 jaar oud. In 1999 ging hij met pensioen
maar hij verdween zeer zeker niet uit het zicht.

‘Ik was door Rien Boers gevraagd of ik voor KUBO kassen
wilde gaan verkopen en bouwen in de Verenigde Staten.
Maar met vier kinderen zag mijn vrouw dat niet zitten. Dus
ik bedankte voor het aanbod. Een half jaar later liep ik
Boers weer tegen het lijf tijdens een beurs. Weer vroeg hij
of ik voor hem wilde komen werken, maar nu zou ik binnen
Europa kunnen blijven. Dat leek me wel wat. Mijn eerste klus
was in Zwitserland. Twee dagen voor ik zou vertrekken, kreeg
ik de vraag of ik onderweg even naar de bouw van een kas
in Frankrijk kon kijken. Daar bouwde een klant voor het eerst
een KUBO-kas. Met vier man gingen we er langs om met
handen en voeten – wij spraken geen Frans en zij geen Engels
– te vertellen hoe je palen moest stellen. Dat lukte redelijk.
Daarna reden we naar Lausanne, Zwitserland, om daar een
kas te bouwen.’
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Boos weg
‘We waren in Zwitserland, in de buurt van Lausanne. Daar bleek
men een andere manier te hanteren voor de fundatie. Voor ons
is het normaal om palen een meter diep de grond in te boren
en vijf centimeter onder het maaiveld te beginnen met de
randfundatie van de kas. Omdat het in Zwitserland vaker vriest,
wilde men daar 70 cm onder het maaiveld met de randfundatie
starten. We moesten dus de hele randfundatie uitgraven. Dat was
een flinke tegenvaller. Maar na vier weken was de ringfundatie
klaar en stonden bijna alle palen. Dus wij gingen een weekend
naar huis. Toen we op maandag terugkwamen, lagen alle palen
naast hun gaten en was de bovenste helft van de ringfundatie
weggeslagen. De teler vond dat de palen te hoog stonden, terwijl
dit de hoogte was die in het contract stond. Ik werd toen enorm
kwaad, we stapten in de auto en reden weg.

Pas bij Bazel werden we ingehaald door de teler die ons smeekte
terug te komen en het werk af te maken. We kregen er vier man
van hem bij. Daarop hebben we de klus voltooid, maar waar de
fundatie normaal 10 tot 15% van het werk bedraagt, was dit al
met al de helft geworden.’
Werken op zondag?!
‘Als je in het buitenland werkt, ga je door in het weekend. Maar
in het Zwitserland van de jaren 70 mocht je niet op zondag
werken, dus wij spaarden alle geluidloze klusjes op voor de
dag des Heren. Zo werkte ik dan in het ketelhuis, waar niemand
je kan zien. Sla ik daar per ongeluk met een hamer op een
verwarmingspijp. Dat wil je wel horen, daar tussen de bergen! In
no time stond de politie op de stoep. Die was door omwonenden
gebeld.’

Dubbele kas in China
‘In China heb ik het meegemaakt dat we bij het bouwen van een
kas een dag lang moesten wachten op de betonwagen. Toen die
er na zonsondergang nog niet was, gingen we maar naar ons
hotel. De Chinese bouwers bleven in de kas slapen. Toen wij de
volgende dag aankwamen was al het beton keurig gestort. De
vrachtwagen was kennelijk in de nacht gearriveerd, iedereen
was aan het werk gegaan en daarna naar huis. Dat is Chinese
arbeidsethiek.
De kas die werd gebouwd bestond trouwens uit twee delen:
één voor rozen en één voor tomaten. Terug in Nederland kregen
we de klacht dat beide gewassen het maar slecht deden. Dus
wij doorvragen. Wat bleek? De rozen werden in de tomatenkas
geteeld en andersom.’
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Glas lossen in Frankrijk
‘In Frankrijk waren we aan het wachten op vrachtwagens die
uit Nederland glas zouden komen brengen. De planning was
dat er dinsdag twee zouden arriveren, woensdag twee en
donderdag twee. Maar dinsdag en woensdag kwam er niets.
Donderdag kwamen er twee. Dus het eerste dat ik zeg is: ‘Ben je
daar eindelijk?’ De chauffeur: ‘Hoezo eindelijk? Ik zou vandaag
aankomen en heb me de pokken gereden om het te halen.’
Even later arriveerden de andere vier vrachtwagens. De twee die
maandag zouden komen, waren zondagavond langs Antwerpen
gekomen en hadden bedacht even de stad in te gaan. Dat was
zo uit de hand gelopen dat ze de volgende dag nog te dronken
waren om te rijden.
De twee die dinsdag zouden aankomen waren onderweg
verdwaald. En nu gingen ze met z’n zessen ruzie maken over
wie het eerst gelost zou worden. We besloten dat we alles met
z’n allen zouden lossen en dat iedereen tegelijk zou vertrekken.
Dat betekende wel dat ze het weekend moesten blijven. In
het weekend gingen er weer een paar de kroeg in. Maandag
stonden de zes vrachtwagen keurig twee aan twee achter elkaar
geparkeerd op het pleintje, dat een beetje afliep.

‘ZE HADDEN ME HEEN EN WEER ZIEN RIJDEN EN
DAT VONDEN ZE VERDACHT. DAAROP HEBBEN ZE
MIJN CABINE TOTAAL GESTRIPT.’
De voorste wil wegrijden, glijdt achteruit op de vrachtwagen
achter hem, die ramt weer de auto achter hem, waardoor die
twee wagens te beschadigd waren om weg te kunnen. Van de
vier die wel konden vertrekken, zijn er twee onderweg in een
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sloot beland en de andere twee door de Franse politie van de
weg gehaald voor een controle, waarna ze weer door mochten.
Dus van de zes waren er maar twee weer terug, en dan ook nog
te laat.’
Een verdacht ritje
‘Ik was een keer met de auto de Frans-Zwitserse grens
overgestoken en merkte wat later dat een collega met zijn
vrachtwagen achterbleef. Kennelijk was hij bij de grens
tegengehouden. Dus ik rij terug naar Frankrijk en vraag bij de
douane naar een roze vrachtwagen. Die wist te vertellen dat die
wagen naar een parkeerplaats in Zwitserland was gestuurd omdat
er iets mis was met de papieren. Dus ik de grens weer over. Word
ik aangehouden. Ze hadden me heen en weer zien rijden en
dat vonden ze verdacht. Daarop hebben ze mijn cabine totaal
gestript: de stoelen gingen eruit en zelfs de bekleding van de
deuren werd verwijderd.
Nu is het zo dat als men niets onoorbaars vindt, de douane
verplicht is de cabine weer te herstellen. Maar ik had drie pakken
shag onder mijn stoel liggen. Dat was verboden. Ik kreeg geen
boete, maar moest wel zelf de cabine weer in elkaar zetten.’
Knokken!
‘In Franse kroegen kon het weleens uit de hand lopen. Ik was in
Brest met Henk Boers en een paar collega’s terwijl een groep
Fransen steeds wilder werd. Toen zei de barman: ‘Gaan jullie
maar even boven zitten, dat is beter’. De kroegbaas belde de
politie en die zette een arrestantenbusje met de achterportieren
open tegen de voordeur. Twee agenten komen binnen, de
barman wijst naar het luidruchtige groepje, de agenten trekken
hun lange latten en slaan iedereen het busje in. Daar deden ze
niet moeilijk over.’

Dollen met de douane
‘In Frankrijk moest je ook geen grappen maken met de douane.
Toen er werd gevraagd: ‘Heeft u iets aan te geven?’ grapte een
van de jongens: ‘Alleen wat stuff’. Daarop mocht iedereen zich
tot zijn onderbroek uitkleden en werden onze vrachtwagens
binnenstebuiten gekeerd. Kostte ons een halve dag.’
Lelijk Eendje verplaatst
‘Op zaterdag mochten we van KUBO onze eigen kleine
schnabbelklusjes uitvoeren. Dan kocht je de materialen

‘OP ZATERDAG MOCHTEN WE VAN KUBO ONZE
EIGEN KLEINE SCHNABBELKLUSJES UITVOEREN.
DAN KOCHT JE DE MATERIALEN VAN KUBO EN ZETTE
JE IN HET WEEKEND ERGENS EEN KASJE IN ELKAAR’
van KUBO en zette je in het weekend ergens een kasje in
elkaar. Dat deden we bijvoorbeeld voor de bloemisten aan
het Amsterdamse Singel. Die hebben in de gracht vaak een
betonnen drijver liggen waar wij dan een kas op bouwden.
Er zat ook een politiebureau aan de gracht en zij regelden voor
ons een tijdelijk parkeerverbod op vrijdagavond, zodat we daar
onze vrachtwagen konden neerzetten. Op een avond komen
we aan en staat daar een Lelijke Eend geparkeerd, ondanks
het parkeerverbod. Ik meld dat bij de politie en die komen
met zes man naar buiten, tillen de Eend op en zetten hem een
stukje verder met twee van zijn wielen over de stang die moet
voorkomen dat je de gracht inrijdt.’
De wiebelende aanhangwagen
‘Een andere keer tijdens het bouwen aan de Amsterdamse

bloemenmarkt, zien we hoe een man en een vrouw stiekem
de aanhangwagen van de bloemist insluipen. Dat was zo’n
aanhanger met zeildoek. Iets later begint dat wagentje te
schommelen. Toen hebben wij die wagen heel voorzichtig
gedraaid en met de achterkant tot net boven de gracht gezet.
Wat later hoorden we roepen of we de aanhanger weer wilden
keren, zodat ze eruit konden.’
Lekker zwemmen in een regenwaterbassin
‘Ik was voor een opdracht naar Californië en mijn vrouw was mee.
Van de teler daar kregen we een mooie camper zodat het voor
mijn vrouw ook een beetje vakantie was. Naast de kas was ook
een regenwaterbassin gemaakt van plastic dat over zandwanden
was gelegd. Die bassins worden wel vaker gebruikt om in te
zwemmen en dat was ook hier het geval. Er moet dan wel ergens
een touw hangen of iets dergelijks, anders kom je er niet uit.
Mijn vrouw ging erin zwemmen. Er waren ook al wat mannen van
de kwekerij in het bassin, dus zij dacht, ik zie vanzelf wel hoe zij
eruit gaan, dan weet ik hoe dat hier moet. Maar niemand ging
eruit. Dus zij zwemmen en zwemmen tot ze doodmoe was, maar
niemand ging eruit. Wat bleek? Die mannen waren naakt en
durfden er niet uit waar een vrouw bij was!’
Lege blikjes
‘Een andere keer was mijn vrouw mee naar de kwekerij van
Casey Houweling in Canada. Daar kregen we ook weer een grote
caravan om in te verblijven. Terwijl ik aan het werk ben, besluit
zij de caravan eens goed te gaan opruimen. In een slaapkamer
vindt ze een paar honderd lege bierblikjes die ze platstampt en
in vuilniszakken stopt. Een paar dagen later vraagt Casey naar de
blikjes. Daar bleek 25 cent statiegeld op te zitten. Dat was in ’87.
De Canadezen waren hun tijd vooruit.’
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‘ EEN GROOT
WEDERZIJDS
RESPECT.’
Al zo’n twintig jaar betrekt KUBO veel van het benodigde
glas van het in 1965 opgerichte Glasimport Greenhouses in
Kwintsheul. Lucien Knetemann trad daar in 2007 in dienst als
vestigingsdirecteur om in 2014 mede-eigenaar te worden.
‘Toen ik begon bij Glasimport was Peter van der Kraan mijn
vaste contactpersoon bij KUBO. Wij konden goed met elkaar
overweg en ook als onze onderhandelingen er stevig aan toe
gingen, was er altijd wederzijds respect. Door zijn nieuwe
rol als directeur is ons contact minimaal is geworden en dat
is jammer. Nu praat zijn Dalibor over het algemeen met onze
Jorn. Het hoort bij de ontwikkelingen en schaalvergroting,
maar ik mis ons contact wel. Peter heeft aangegeven dat we
de contacten op directieniveau moeten aanhalen, dus dat is
een goed teken.’
Wielrennen
‘In 2012 was er een veiling voor de Livestrong Foundation, de
organisatie van wielrenner Lance Armstrong die zich inzet voor
kankerpatiënten. KUBO had voor die avond zijn leveranciers
uitgenodigd in plaats van zijn klanten en dat vond ik wel een
strakke actie. Wouter Kuiper kocht tijdens die veiling een
wielrenclinic die werd gegeven door profrenners uit het RABOteam, in Limburg. Daarop vroeg hij: ‘Wie doet er mee?’ Ik stak
meteen mijn hand op. Maar ik had – ondanks mijn achternaam –
nog nooit gefietst. Maar goed, ik deed aan fitness en hardlopen,
dus dat leek me geen bezwaar. Die avond werd ook een fiets
geveild door meneer Van Rossem uit Wateringen. Deze eigenaar
van een fietsenwinkel had zelf borstkanker gehad en vertelde
daarover. Een week later kocht ik in zijn winkel exact dezelfde fiets
en wat kleding. Daarmee ging ik me, samen met de Kubanen,
voorbereiden op de clinic, een spannende rit over de Cauberg.’

‘DAAROP VROEG HIJ: ‘WIE DOET ER MEE?’ IK STAK
METEEN MIJN HAND OP. MAAR IK HAD – ONDANKS
MIJN ACHTERNAAM – NOG NOOIT GEFIETST.’
En blijven wielrennen
De Rabo Cauberg Clinic 2012 had voor mij trouwens nog een
extra bijzonderheid. Via LinkedIn mailde ik af en toe met Roxane
Knetemann, de dochter van de legendarische wielrenner Gerrie
Knetemann, omdat we ergens familie van elkaar zijn. Zij reed
toen in het Rabo-team en was bij de clinic aanwezig, waardoor
ik haar kon ontmoeten. Dat was erg leuk. Ik herkende trekken
in haar gezicht die ik ook bij mijn kinderen zie. Sindsdien ben
ik blijven fietsen. Nu met mijn vrouw, beiden vaak in de KUBOoutfit. Ook Peter van der Kraan, die net als ik vanwege de
clinic was begonnen met racefietsen, fietst nog steeds. Ik reed
ook met de Kubanen mee in de Ride for the Roses van KWF
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SINDSDIEN BEN IK BLIJVEN FIETSEN. NU MET MIJN
VROUW, BEIDEN VAAK IN DE KUBO-OUTFIT
Kankerbestrijding. Daarnaast heb ik met Peter heel leuke en
mooie momenten in De Kuip meegemaakt. Sta je elkaar ineens
te omhelzen na een overwinning van die fijne club uit Rotterdam.
Hij is een heel fanatieke Feyenoordsupporter, volgens mij gaat hij
nog niet eens naar de ArenA voor een concert, maar dat weet ik
niet zeker.’
Champagne
Onze relatie neemt niet weg dat we ook keihard kunnen zijn.
Ik weet nog een keer dat ik twee of drie keer met mijn prijs was
gezakt en Peter me op vrijdagmiddag belde dat hij eigenlijk
op een nieuwe, lagere offerte zat te wachten, want een andere
aanbieder was ook gezakt. Toen ben ik behoorlijk uit mijn pan
gegaan want dat voelde niet oké. Iets later belde hij terug om
te zeggen dat hij het niet goed had gedaan, of ik maandag kon
langskomen. Ik kreeg de order. Een andere keer was in België.
Waar de tuinder bij zat, konden wij het niet eens worden. Dus
ik ben opgestaan en weggegaan. In de auto werd ik door Peter
gebeld: ‘Ik heb de klus, maar jij ook’.

‘IN DE AUTO WERD IK DOOR PETER GEBELD: ‘IK HEB DE
KLUS, MAAR JIJ OOK’. DAT WAS ECHT KICKEN, WANT WE
HADDEN HEEL HARD AAN DIE OPDRACHT GEWERKT.’
Dat was echt kicken, want we hadden heel hard aan die opdracht
gewerkt en het was een prachtopdracht in een spannende tijd.
Toen ik weer thuis was, merkte ik dat ik mijn positieve energie
hierover niet kwijt kon, dus ik ben naar KUBO gereden om een
paar flessen champagne af te leveren.’
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David van Rodijnen werkt sinds 2001 bij
KUBO, de laatste jaren als sectormanager
produceren. Voor hem is harmonie het
woord dat dit bedrijf het best kenmerkt.
‘Ik deed mijn mts-stage bij KUBO en werd na het behalen van
mijn diploma gebeld of ik langs wilde komen voor een gesprek.
Een dag later belde een concurrent met dezelfde vraag, maar
omdat ik KUBO al kende en de sfeer uitstekend vond, koos ik
voor KUBO. Dat is nu twintig jaar geleden. In die tijd heb ik wel
eens gedacht aan een andere baan, maar steeds op dat moment
veranderde er iets bij KUBO, waardoor er een nieuwe deur voor
me opende. En ik was ambitieus genoeg om achter die deur te
gaan kijken.’
Elke dag beter
‘Toen ik sectormanager werd, wist ik maar deels wat dat zou
inhouden. Maar als op een gegeven moment iedereen zijn plek
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heeft gevonden en alles gaat draaien, dan is dat kicken. En nu zijn
we voortdurend bezig om het elke dag beter te doen. Nee, dat is
niet vermoeiend, dat geeft juist energie!’
Teamwork
‘Iedereen heeft zijn eigen specialisme en daar vertrouwen we op.
We zijn niet allemaal spitsen, want daarmee win je de wedstrijd
niet. Ieder heeft zijn eigen positie, maar als een speler zijn
mannetje laat ontsnappen, dan vangt een ander hem op.’
Het werk, maar ook de mensen
‘Werk moet uitdagend blijven, maar de mensen met wie je werkt
bepalen net zo goed hoe leuk het is. En dat zit hier echt goed.
Er is harmonie. Ik denk dat dit komt omdat de sociale aspecten
om het werk heen heel erg goed zijn.
Er wordt naar iedereen geluisterd. Hebben we succes dan
delen we dat en hebben we stress dat delen we dat ook. Er is
verschrikkelijk veel te doen en als we vrijdagmiddag kunnen
vaststellen dat het ons toch weer is gelukt, dan is dat een heerlijk
gevoel dat we samen beleven. Onze saamhorigheid is de
backbone van het bedrijf.’

‘ONZE
SAAMHORIGHEID
IS DE BACKBONE
VAN HET BEDRIJF.’
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‘ KUBO HEEFT
EEN WINNAARSMENTALITEIT.’
Rob van Leeuwen was zeven jaar kweker, samen met
zijn vader. In 1999 stapte hij over op vastgoed in de
tuinbouw en in 2013 startte hij Yeald, dat topbedrijven
in de tuinbouw begeleidt bij strategieontwikkeling,
bedrijfsgroei en bedrijfstransities.
‘Met Yeald pakken we hele ondernemingen beet, we doen
ook niet aan uurtje-factuurtje, maar willen mee-ondernemen
en samen delen in het bereikte succes. Onze klanten moeten
lachend onze rekening betalen. Voor KUBO vond ik de ruimte
waar nu hun logistieke centrum is gevestigd. Dat was erg
leuk, want de opdracht was ‘vind een plek in Zuid-Holland’.
Ik zei tegen Wouter: ‘Dan hoef ik niet ver te zoeken, want
vlakbij staat een pand leeg!’ We gingen ernaartoe voor
een rondleiding, klommen via een klein trappetje met z’n
tweeën naar het dak en ter plekke besloot Wouter het pand
te kopen.’
Drie keer toeval
‘Ik ontmoette Wouter Kuiper in 2006, eigenlijk bij toeval. Hij zat
voor me in het vliegtuig op weg naar mijn vakantiebestemming.
Mijn zwager was ook mee en hij zegt: ‘Wat leuk dat jullie bij
elkaar zitten.’ Hij kende Wouter omdat hij een KUBO-kas had
laten bouwen, maar ik kende Wouter nog helemaal niet. Dus we
spraken wat met elkaar en dat was het. Een paar uur later sta ik
met mijn gezin aan onze hotelbalie in Turkije om in te checken,
staat Wouter weer naast me. Sterker nog, de receptioniste geeft
ons elkaars paspoorten terug. Ik krijg de zijne en hij krijgt mijn
paspoort. Tijdens die vakantie hebben we af en toe leuk met
elkaar gesproken. Een jaar later ben ik weer met mijn gezin in
Turkije – in een heel ander gebied – komt Wouter de trap van het
hotel aflopen! Zit hij daar ook met zijn gezin. In 2014 ben ik mijn
eentje naar een beurs in Berlijn waar KUBO ook een stand heeft.

‘EEN JAAR LATER BEN IK WEER MET MIJN GEZIN
IN TURKIJE – IN EEN HEEL ANDER GEBIED – KOMT
WOUTER DE TRAP VAN HET HOTEL AFLOPEN!
ZIT HIJ DAAR OOK MET ZIJN GEZIN.’

nog een afspraak, waarna ik hen zou oppikken. Want we waren
samen met mijn auto gegaan. Jan en Wouter moesten ergens
langs de kant van een weg staan, maar die bleek twee maal vier
banen breed en heel druk. Je mocht daar niet stoppen en ik had
al een aantal waarschuwingen van de politie gekregen.
Na echt een uur rondjes rijden, zag ik hen en zij mij. Ze kwamen
aanrennen. Ik naar de kant, zij gooien de koffers achterin,
springen in de auto en ik geef flink gas want ik moet tegelijk ook
keren over al die banen. Blijkt de achterklep niet goed dicht te
zitten! Koffers, jassen en schoenen vlogen over het asfalt. Overal
om ons heen klonk het geluid van piepende banden. Wonder
boven wonder had al het verkeer op tijd geremd. Jan en Wouter
eruit, spullen rapen, erin gooien en daar gingen we weer. Bij het
eerste de beste pompstation moesten we stoppen om even bij te
komen van de zenuwen.’

‘OVERAL OM ONS HEEN KLONK HET GELUID VAN
PIEPENDE BANDEN. WONDER BOVEN WONDER
HAD AL HET VERKEER OP TIJD GEREMD.
JAN EN WOUTER ERUIT, SPULLEN RAPEN,
ERIN GOOIEN EN DAAR GINGEN WE WEER.’
Filmpie kijken
‘Ik weet nog een keer dat Wouter en ik terugkwamen vanuit
de VS. Ook dat was min of meer toevallig. We regelden dat we
naast elkaar konden zitten en besloten om samen de Franse film
Intouchables te kijken. Dus wij timen onze beide videospelers
zodat ze precies gelijklopen en gaan kijken. Maar we moeten
toch lachen! We zijn, geloof ik, wel tien keer door de stewardess
gewaarschuwd dat we wat stiller moesten zijn.’

Kom ik Wouter weer tegen. Hij vraagt: ‘Ga je met ons mee eten
vanavond?’ Dat heb ik gedaan, daarna gingen we uit elkaar, ieder
naar zijn eigen hotel. Mijn hotel was echt aan de andere kant
van de stad. Kom ik daar aan, blijken de mensen van KUBO in
dezelfde gang van hetzelfde hotel te zitten!’

‘Kwarren’
‘Bij KUBO heerst een winnaarsmentaliteit en ze hebben een
goede directie om dat waar te maken. Wouter ziet een miljard
kansen, Ron Arensman een miljoen en Peter van der Kraan is
degene die ze weer even op de grond zet.

Rondvliegende koffers
‘Een paar jaar geleden was ik met Wouter en Jan Vellekoop van
PDI naar Berlijn voor een beurs. De avond daarvoor was het heel
erg gezellig geweest en Jan en Wouter hadden ’s ochtends vroeg

Ze durven het ook heel erg oneens met elkaar te zijn en ze
kunnen flink ‘kwarren’ met elkaar, maar het doel is altijd om
KUBO beter te maken en niet om elkaar dwars te zitten.
Die intentie maakt KUBO zo succesvol.’
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‘ DIT BEDRIJF WIL
BOVENGEMIDDELD
GOED ZIJN.’
Henk van Tuijl en Henk van Tuyl zijn volle neven, beiden
vernoemd naar hun opa. Henk met ij in zijn achternaam werkt
sinds 2008 bij KUBO als exportmanager. De Henk die, net als
Johan Cruyff trouwens, zijn achternaam vereenvoudigde voor
niet-Nederlanders, heeft zijn eigen bedrijf DutchTec in
Denemarken, waar hij als agent KUBO-kassen verkoopt.

Henk van Tuyl: ‘Ik werkte in de
tuinbouwtoelevering en daarna
16 jaar in de verkoop bij een grote
foliekassenbouwer. Tot die werd
overgenomen door een investeerder
die niet uit de tuinbouw kwam.
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De nieuwe werkwijze beviel me niet en ik ging werken in een
bedrijf dat gebruikte kassen verkocht. Vijf jaar later begon ik voor
mezelf. We zijn naar Denemarken verhuisd, en vandaar voorzien
we de Scandinavische markt. Ik had daar al kassen verkocht, de
mentaliteit beviel me en ik zag daar kansen. Voor de verkoop van
foliekassen en tweedehands kassen had ik dus mijn contacten,
maar nog niet voor nieuwe kassen. De vraag was: met wie ga ik
praten? Ik ben in de tuinbouw opgegroeid en eigenlijk was er
maar één partij waarover ik nog nooit een onvertogen woord had
gehoord. Dus ik ging met Wouter Kuiper praten. Dat was in 2006,
dus nog voordat neef Henk hier in dienst kwam.’

[ Henk van Tuyl (l) en Henk van Tuijl (r) ]

Henk van Tuijl: ‘Toen ik 23 was, vroeg Henk of ik ook bij de
foliekassenbouwer kwam werken. Daarop ging ik Afrika, de VS
en Azië doen, terwijl Henk zich op Europa richtte. In die tijd lagen
constant de verkeerde faxen in onze bakjes: ik kreeg die van
Henk en Henk die van mij. Toen het bedrijf werd overgenomen
bleef ik ook niet heel lang. Daarna werkte ik nog twee jaar elders
totdat ik solliciteerde bij KUBO en Henk weer tegenkwam als
collega.’
Betrouwbaar
Henk van Tuyl: ‘In ons eerste gesprek vertelde Wouter me zijn
plannen: een verviervoudiging van de omzet in vijf jaar. Ik had er
respect voor, maar over de haalbaarheid had ik mijn twijfels. Maar
hij haalde het! Voor mij is de betrouwbaarheid van KUBO het
meest belangrijk.
Als je een hand krijgt van een Kuiper weet je dat het goed zit en
het gewoon goed geregeld wordt. Zo’n houding straalt ook uit
naar je klanten en naar je interne organisatie. En je ziet het aan
hoe ze met hun mensen omgaan. Er is weinig verloop. Dat zegt
veel en ik hecht daar waarde aan. Ik doe dan ook graag zaken
met familiebedrijven.’
Jansen en Janssen
Henk van Tuijl: ‘Ik krijg elke twee weken wel een LinkedInuitnodiging uit Scandinavië die voor Henk is bestemd en
regelmatig word ik aangesproken door mensen die ervan
overtuigd zijn dat ik Van Tuyl ben. En andersom heb ik een keer
met mijn paspoort moeten bewijzen dat ik echt Henk van Tuijl
heet.’

Henk van Tuyl: ‘Ik moest een keer hemel en aarde bewegen
om iemand op de Horti Fair ervan te overtuigen dat ik Van Tuijl
niet ben. Hij bleef volhouden, terwijl ik achter hem Henk zag
aankomen. Toen Henk bij ons kwam staan wist hij niet meer hoe
hij het had.’

‘IN ONS EERSTE GESPREK VERTELDE WOUTER
ME ZIJN PLANNEN: EEN VERVIERVOUDIGING
VAN DE OMZET IN VIJF JAAR.’
Beter worden
Henk van Tuijl: ‘Dit is een bedrijf dat in alles bovengemiddeld
goed wil zijn. Daardoor haal je het beste uit jezelf. Ik vind dat
onze directie daarin ook het goede voorbeeld geeft. Ik denk dat
ik mezelf ergens anders minder ver zou hebben ontwikkeld.’
Henk van Tuyl: ‘Op een gegeven moment ging de groei zo snel
dat de aftersales achterbleef. Ik heb daar vrij stevig over aan de
bel getrokken en dat is opgepakt. Het werd geregeld en het
werd goed geregeld. Als nu iets wordt opgestuurd, wordt de
klant nagebeld of alles goed is gegaan. Wat ook indruk op me
maakte, is dat de directie zich als groep en individueel heeft laten
coachen. Als je voor zulke zaken tijd vrijmaakt, heb je visie.’
Henk van Tuijl: ‘Wouter en ik zijn nog eens op het NOS Journaal
geweest in een item over de boycot van groenten en fruit voor
Rusland. Omdat KUBO een autoriteit is in kassen. Dat is toch
mooi!?’
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‘HET WERK IS
ENORM
VERANDERD,
MAAR NOG STEEDS
EVEN LEUK.’
Fazil Kaya werkt al 37 jaar in de productie. Toen hij als
22-jarige begon had hij nog nooit een kas gezien.
‘In 1985 kwam ik via een uitzendbureau
op de productie te werken en na negen
maanden kreeg ik een vaste aanstelling. Ik
startte op de staalafdeling, werd een dagje
uitgeleend aan de aluminiumafdeling en
daar werk ik 37 jaar later nog: voorman
Arco wilde me niet meer kwijt. Toen hij na
vijf jaar wegging, werd ik voorman. Nu ben
ik teamleider van zeven mensen.’
Toen en nu, zoek de verschillen
‘In mijn begintijd kende het werk enorme pieken en dalen. Alleen
’s zomers werden kassen verkocht. Dan waren we heel druk en
moesten er veel uitzendkrachten ingeschakeld worden. In de
winter hadden we bijna niks te doen, dan gingen we voorraad
maken, samen met de mensen van staal. De staalafdeling kon
dat zelf niet omdat hun maten per opdracht verschilden. Bij
aluminium waren alle onderdelen hetzelfde en er waren maar
twee glasmaten. In die tijd had je veel handwerk: tillen, sjouwen,
lopen, ponsen. Nu heb je een kraan en een lasersnijder. De
werkdruk is gelijk verdeeld over de seizoenen en het werk zelf is
minder vermoeiend, stiller en veiliger. Toch vond ik het toen net
zo leuk als nu.’
Crisis
‘In de jaren 90 werden we geraakt door de crisis. Van de zes
mensen bij alu moesten er vier worden ontslagen. Ik zou blijven,
dus ik mocht maar één collega behouden. Ed Kuiper vroeg aan
mij wie dat zou moeten zijn. Dat vond ik een onmogelijke vraag.
“Kies jij maar”, zei ik. Maar ik kende de mensen natuurlijk veel
beter, dus ik moest het doen en liet degene blijven die het langst
in dienst was. Daarna ging Ed het de jongens vertellen. Ik zal dat
nooit vergeten, ik vond het verschrikkelijk. We bleven over met
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2 man voor alu en drie man voor staal. Er waren geen opdrachten,
dus gingen we maar onderdelen zoals ‘kikkerplaatjes’ en
railhuizen in elkaar schroeven. Elke maandag nam één van beide
teams vrij. Toen de eerste grote klus binnenkwam - een kas van
1 ha - hebben we dat uitgebreid gevierd met een borrel. Wat
waren we blij!’
Fijne sfeer
‘Wij hebben echt een heel goede sfeer op onze afdeling. Ik heb
iedereen zelf aangenomen, nadat ze een tijdje als uitzendkracht
bij ons werkten. Dan weet je waar je aan begint. En dat blijkt. Als
er moet worden overgewerkt vindt niemand dat een bezwaar.
Ook niet in het weekend. Als er een kas in de buurt wordt
gebouwd, gaan we daar kijken. Het is belangrijk dat iedereen
begrijpt hoe onze kassen worden gebouwd. Dat kan handig zijn
als er tijdnood is. Dan weet je welke onderdelen het eerst in de
bouw nodig zijn en dat je die als eerste moet maken.’
Veel uitjes
‘Er wordt veel voor het personeel georganiseerd. Zo waren
we een keer naar Duitsland. Je kon kiezen of je ging skiën of
langlaufen. Ik ging met een clubje langlaufen. Dat werd heel lang
laufen, want we verdwaalden. Gelukkig vonden we onderweg
een kroeg om op te warmen. We zitten daar net of Ed belt: “Waar
zijn jullie?” Wij: “Tja, geen idee.”.’

‘WIJ HEBBEN ECHT EEN HEEL GOEDE SFEER OP ONZE
AFDELING. IK HEB IEDEREEN ZELF AANGENOMEN,
NADAT ZE EEN TIJDJE ALS UITZENDKRACHT BIJ ONS
WERKTEN.’
Groter en groter
Het is ongelooflijk hoe groot we zijn geworden. Onze afdeling is
vier keer verhuisd. Bij iedere nieuwe ruimte dacht je ‘wat groot!’.
Maar het kon dus steeds nog een stapje groter.’
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‘Toen ik werd aangenomen werkten we met rayons waarbij
ik het halve Westland, Brabant en Zeeland voor mijn rekening
nam, plus een gedeelte van de Kring zoals we dat noemden,
dat zijn de tuinbouwsteden rond Rotterdam.
Andere collega-vertegenwoordigers uit die tijd waren
Ron Threels en Leo van der Sman. Ik heb een tijdje België
als werkterrein gehad, maar ik begreep de Belgen gewoon
minder goed dan de Nederlanders, dus ben daarmee gestopt.’
Meteen al een feestje
‘Het vieren van succes was iets dat altijd al bij KUBO hoorde. Dat
merkte ik in mijn eerste week. Ik ging met verkoopleider Frans
Voskamp mee naar een klant om een verkoop te bezegelen. In
die tijd was een kas van 1.000 tot 5.000 m2 gangbaar, maar hier
ging het om 18.000 m2. Dat was reden voor een klein feestje op
de zaak.’

‘HET VIEREN VAN SUCCES WAS IETS DAT ALTIJD
AL BIJ KUBO HOORDE.’

‘ IK HEB ALTIJD
IN ALLE VRIJHEID
MIJN WERK
MOGEN DOEN.’
Frans Kraan werkte 29 jaar bij KUBO, van zijn 31e levensjaar
tot zijn pensioen in 2005. Als vertegenwoordiger was hij
voor heel veel klanten het gezicht van de zaak.
Een zeer gewaardeerd gezicht.
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Broek uit
‘Op een dag kwam Arie Kuiper naar me toe. Hij wilde samen
met mij een kweker in Dordrecht bezoeken. KUBO had daar
een half jaar eerder een kas gebouwd en de man was onlangs
overleden. Arie wilde zijn weduwe bezoeken. Nou was hij een
enorm forsgebouwde kerel en wat stram vanwege zijn hoge
leeftijd. Bij aankomst lukte het hem niet om zelf uit mijn Ford
Taunus te stappen. Ik moest hem helpen om uit de stoel te
komen. Daarbij scheurde hij totaal uit zijn broek. Van zijn gulp
tot vanachter onder zijn riem. Ik belde aan en vroeg de weduwe
om veiligheidsspelden. In de kas trok Arie zijn broek uit en die
hebben we, zo goed en kwaad als het kon, aan elkaar gespeld,
waarna we opnieuw aanbelden bij de weduwe. Aries eerste
vraag was: “Hoe gaat het met u?” “Nou, het is zwaar”, antwoordde
ze. Daarop was Aries tweede vraag: “Wat deden de tomaten
vanmorgen?” Ik schrok nogal van deze wisseling van onderwerp,
maar zij kon dat goed hebben. Volgens mij wilden ze allebei
liever over iets anders praten, dus dat kwam goed uit.’
Kofferbak vol appels
‘Een andere keer was ik met Arie naar tuinder Schotman die ook
een appelboomgaard had. Daar liet hij mijn achterbak helemaal
volladen met appels tot er niets meer bij kon. Hij rekende keurig
af en ik vroeg: “Wat moet je nou met zoveel appels?” Toen zei
hij: “Een appeltje is nooit weg.” Ik heb die kisten met appels bij
hem thuis in de kelder gezet en na drie weken kreeg ik de kisten
leeg terug. Had hij die appels overal bij vrienden, kennissen en
collega’s in zakjes uitgedeeld. Hij kocht ook elke week chrysanten
en amaryllissen die hij uitdeelde. Hij was echt een heel sociale
man.’

‘TOEN ED KUIPER DIRECTEUR WAS GEWORDEN,
VROEG IK HEM VAAK MEE ALS IK EEN CONTRACT
GING AFSLUITEN. ZIJN AANWEZIGHEID GAF ZO’N
GEBEURTENIS DAN WAT MEER CACHET.’
Bellen voor een kwartje
‘KUBO had elk jaar een stand op de NTV-beurs waarbij we zoveel
mogelijk adressen van geïnteresseerden verzamelden. In de drie
maanden die volgden, gingen we al die adressen af. Bellen had
geen zin, want de telers zijn in de tuin. Dus je reed ernaartoe en
liep zelf de tuin in om een gesprek aan te knopen. En dat werkte.
Soms moest je tijdens een gesprek aan de keukentafel even naar
de zaak bellen, bijvoorbeeld voor een prijsopgave, en dan vroeg
je of je zijn telefoon mocht gebruiken. Daarna bood je aan de
kosten van je telefoontje te betalen. Dan zeiden de meesten “Dat
is wel goed, joh”, maar sommigen wilden een kwartje. Wat best
grappig is, als je bedenkt dat een kas ook toen al 120 tot 130.000
gulden kostte.’

Met de pen in de aanslag
Toen Ed Kuiper directeur was geworden, vroeg ik hem vaak mee
als ik een contract ging afsluiten. Zijn aanwezigheid gaf zo’n
gebeurtenis dan wat meer cachet. Op een vrijdag ging ik voor
drie overeenkomsten op pad en vroeg hem mee. De eerste twee
bezoeken verliepen soepel en zelfs feestelijk. Bij de derde begint
de kweker, met de pen om te tekenen in de aanslag, onbedaarlijk
te huilen. En hij hield niet op. Zijn vrouw was een paar jaar eerder
overleden, hij had vijf kinderen en ik denk dat alles bij elkaar hem
te veel werd. De verantwoordelijkheid en de grootte van de stap
die hij ging zetten. Ed reageerde daar heel goed op. Hij zei: “We
gaan nu weg en Frans komt maandag bij je terug. Dan heb je het
weekend om het te laten bezinken.” Maandag tekende hij.’
Nachtwerk
‘Een andere keer ging ik met een contract naar een klant die ik
goed kende en waarvan ik wist dat-ie ofwel meteen zou beslissen
of eindeloos zou aarzelen. Beide varianten had ik al eerder
meegemaakt. Ed Kuiper en Peter Haring gingen mee en ik had
hen op het hart gedrukt dat we niet eerder weg zouden gaan
dan dat het contract was getekend. Einde dag zitten we met de

‘ED KUIPER EN PETER HARING GINGEN MEE
EN IK HAD HEN OP HET HART GEDRUKT DAT
WE NIET EERDER WEG ZOUDEN GAAN DAN
DAT HET CONTRACT WAS GETEKEND.’
teler, zijn vrouw en zijn zwager in de woonkamer en hebben we
alle onderdelen van het contract toegelicht. Maar er wordt niets
besloten. Dus wij wachten. We praten over koetjes en kalfjes en
soms weer even over het contract. Maar er wordt niets besloten.
De avond vordert, de vrouw des huizes gaat naar bed en wij
hebben inmiddels alle mogelijke kortingen weggegeven. Maar
er wordt niets besloten. Pas om 1 uur ’s nachts werd er getekend.
Toen wij doodmoe naar buiten strompelden, zagen we op de
oprit een auto met een concullega erin, die wachtte tot onze deal
zou mislukken.’
Onderscheid is alles
‘In mijn 31 jaar bij KUBO had ik altijd alle vrijheid. Niemand die
me zei wat ik moest doen of wanneer. We hadden goed overleg
en de onderlinge samenwerking was altijd prettig. Toen Wouter
in de zaak kwam, ging hij in het begin vaak met me mee. Ik zei
op een gegeven moment tegen hem: “Eigenlijk zitten we in
een lastige markt. We verkopen allemaal een stuk ijzer met een
gat erin. Dus hoe onderscheid je je?” Daar herinnert hij me nog
weleens aan. Maar je kunt vaststellen dat hem dat met KUBO heel
goed gelukt is!’
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Jos van Cor
Jos: ‘Ik ben de zoon van Cor van Schie. Hij vertrok in 1950 naar
Brabant omdat het Westland te klein voor hem werd. Hij zat met
zijn drie broers op het terrein van zijn vader aan de Molenbaan in
Honselersdijk en daar was gewoon te weinig ruimte. Toen zag hij
een advertentie waarin een tuindersknecht werd gevraagd met, op
termijn, de mogelijkheid van bedrijfsovername. Die kans greep hij
en hij vertrok naar Veghel met zijn vrouw. In ’84 nam ik zijn bedrijf
over samen met mijn twee jongere broers. Ieder had zijn eigen
taak: mijn broers gaven ieder sturing aan een winkel, een in het
centrum van Veghel en de andere aan de kwekerij. De kwekerij was
mijn verantwoording en die was bepaald niet doorsnee. Ik had veel
aparte afdelingen waar ik verschillende klimaten kon creëren. Zo’n
60% van wat ik teelde ging naar beide winkels, de rest werd geveild.
Omdat het kleine aantallen ging en om wel 120 tot 130 producten
per jaar, was het erg arbeidsintensief. Sinds kort ben ik met
pensioen, ook omdat mijn vrouw een Noorse is en zij regelmatig
naar haar moederland wil.’
Sjaak van Kees
Sjaak: ‘Ik ben de zoon van Kees van Schie die een tuinderij had
aan de Middel Broekweg in Honselersdijk. In 1980 begon ik voor
mezelf in Kwintsheul waar ik snij-anjers ging telen. In ‘91 breidde ik
uit naar Maasdijk en in ’99 naar Portugal omdat ik jaarrond anjers
wilde kweken. In 2002 verkocht ik de kwekerij in Kwintsheul om in
Maasdijk verder uit te breiden en in 2006 kwam daar een kas in
Oeganda bij. Ik woon nu meer in Portugal dan hier. Ik 2009 stapte
ik over van anjers naar hortensia’s, waar ik nu Europees markteider
in ben. De bedoeling is dat ook wereldwijd te worden.’
Richard van Gerrit
Richard: ‘Ik ben de zoon van Gerrit van Schie die tomaten kweekte
en in het najaar chrysanten. Ik rolde eigenlijk vanzelf het bedrijf in
en vond chrysanten het leukst. Dus toen ik in ’99 de kans kreeg een
eigen kas te bouwen in Honselersdijk, koos ik ervoor om jaarrond
chrysanten te kweken. Na twee jaar stapte ik over op santini’s,

‘ NA EEN ‘VOOR-DE-MI  DDAGJE’ LIEP
DE PRODUCTIVITEIT WEL WAT TERUG.’
de modernere mini-chrysant, omdat ik intensiever wilde kweken.
In 2004 verkocht ik dat bedrijf om in Monster een nieuwe kas te
bouwen voor santini’s. In 2007 bouwde ik met een partner weer
een kas, nu voor pluischrysanten.’
René van Jan
René: ‘Ik ben de zoon van Jan van Schie. Mijn vader was van de vier
broers degene die op de ouderlijke tuin achterbleef. In ’95 nam
ik zijn bedrijf in anthuriums over. In 2001 werd het terrein door de
gemeente aangekocht voor de bouw van een woonwijk en kocht ik
een tuin aan de Bospolder in Honselersdijk. Vorig jaar verkocht ik
dat bedrijf om in De Lier verder te gaan met potplanten.’
Altijd KUBO, nou ja, bijna altijd
Jos: ‘Bijna al onze kassen zijn van KUBO. Dat gaat lang terug. In
Brabant kwam mijn vader in contact met Jaap de Vries, die toen
bij de CHV werkte. CHV was de Coöperatieve Handels Vereniging
die in 1911 door een pater was opgericht voor de gezamenlijke
aanschaf van meststoffen en zaden voor de leden van de NCB,
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. In 1960 begon de CHV
ook met de inkoop van kassen. Jaap regelde de bouw van mijn
vaders eerste KUBO-kas, die was nog van hout. Toen Jaap bij
KUBO ging werken, bleven al zijn relaties klant. Ook mijn vader.
Daarbij speelde mee dat onze grond op 100 meter wel 10 meter
geerde, ofwel: schuin wegliep, vanwege een sloot. De meeste
kassenbouwers zagen dat niet zitten, maar Jaap vond dat geweldig.’
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Altijd wat te vieren
Sjaak: ‘Ik werkte vaak bij ome Jan of bij ome Geert, ik zeg geen
Gerrit, want ik ben de beleefdste van dit stel. Daar hoefde maar
iets te vieren te zijn, een verjaardag of wat dan ook, of Jaap zat
daar ook. Heel vaak om half twaalf. En dan gingen ze aan de
jenever. De productiviteit liep die middag dan wel terug.
Richard: ‘Een ‘voor-de-middagje’ noemde mijn vader dat.
Ja, dan wist ik wel hoe laat het was.’
Sjaak: ‘Maar vanwege Jaap kochten we altijd bij KUBO.
Richard en ik zijn één keer vreemdgegaan, maar verder was
het altijd KUBO. Ook mijn vader koos altijd voor Grimbergen
of voor KUBO. Met Grimbergen deed hij zaken omdat een
tomatenplukker van hem daar als bouwer was gaan werken,
maar uiteindelijk won KUBO het toch. Op een gegeven moment
kwam Eef ter Laak mee met Jaap. Met Eef had ik nog op de
lagere school gezeten, in dezelfde klas.’
Jos: ‘Jaap gaf Eef de rolmaat. Eef mocht lopen en Jaap bleef
staan want Eef was het knechtje, hahaha!’

Vier neven. En alle vier zijn ze hun leven lang al actief
als tuinder, net als hun vaders en net als hun opa.
We praten met Jos van Schie, Sjaak van Schie, Richard
van Schie en René van Schie.
De rolmaat is je beste maat
Richard: ‘Met de rolmaat wisten Jaap en mijn vader Gerrit wel
raad. Dan gingen we grond uitzetten voor een nieuwe kas. De
voet van de kas moest minimaal vijftien meter afstand tot het
hart van de weg hebben. Om dat te meten moest je door een
coniferenhaag. Dan zei mijn vader tegen de ambtenaar van de
gemeente: ‘Ik ga wel door de haag, dan blijf jij hier staan. Achter
de haag rolde mijn vader dan twee meter om zijn arm, zodat
we onze kas twee meter groter konden bouwen. Dus tot dertien
meter van het hart van de weg. Maar voor ons als kinderen ging
er dan wel twee meter af van ons voetbalveldje.’
Alles met eigen geld
René: ‘Er werd alleen gebouwd als er geld was. Aan banken of
geld lenen deden we niet. Alles werd gedaan met eigen geld.’
Sjaak: ‘Voor mijn eerste kas ging ik naar KUBO. Dan deed Ed

de deur dicht en mocht ik er niet uit voor ik had getekend.
Ik wilde een kas van 1.2 hectare, dat was veel groter dan wat
toen gebruikelijk was. En dat voor een broekie van 22. Maar we
hebben van onze oma, Van Wingeren, meegekregen dat we niet
op ons mondje zijn gevallen. Dus de onderhandelingen waren
stevig en eindigden ermee dat Ed vond dat hij te weinig kreeg en
ik dat ik te veel moest betalen.’
De wereld is groter dan Nederland
Sjaak: ‘Toen ik van anjers overstapte op hortensia’s ging ik
me op het buitenland richten. Op reis kwam ik Wouter overal
tegen. In landen waar ik geen enkele andere kassenbouwer
tegenkwam!
Hij had al heel gauw gezien dat de Nederlandse markt gevaarlijk
is. En dat was echt een heel waardevol inzicht waar KUBO nu de
vruchten plukt.’
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‘ TROTS OP DIT
BEDRIJF.’
Willem Damen en Marcel Mooijman zijn collegawerkvoorbereiders die ruim 30 jaar geleden bij KUBO
begonnen. In die tijd maakte Willem een uitstapje naar
een ander bedrijf, dat negen maanden duurde. ‘Ik dacht
dat het gras elders groener was, maar dat was niet zo.’
Het uitstapje van Marcel naar datzelfde bedrijf duurde
wat langer. Na 10 jaar werd hij door Willem teruggelokt.
Inmiddels is hij alweer 20 jaar aan boord.
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Willem: Voordat ik bij de KUBO begon,
werkte ik tot mijn 26e jaar bij de
scheepswerf Wilton Feyenoord. Daar werden
onderzeeboten gebouwd voor Taiwan,
maar omdat de regering stopte met het
verlenen van exportvergunningen werd
deze afdeling opgedoekt. Later is deze
scheepswerf overgenomen door Damen
Shipyards, dat is de arme tak van de familie
waar ik geen contact mee heb. Vandaar dat
ik nu alweer zo’n 33 jaar bij de KUBO werk.
Ik weet nog dat Marcel voor het eerst bij ons
binnenkwam. Ik zei dat een vereiste voor
deze functie was dat je op je handen kon
lopen. Prompt ging hij dat doen, en nog
een heel stuk ook. Dat kon hij gewoon!’
Marcel: ‘Het handenlopen had ik van mijn vader geleerd. Door
het zware werk in de kassenbouw ben ik het nooit meer verleerd.
Vóór mijn KUBO-tijd bouwde ik kassen in het buitenland. Na ons
trouwen wilde mijn vrouw me dichter bij huis hebben. Ze belde
Ton Bellekom of hij geen kantoorbaan voor me had, en zo kwam
ik 1990 bij KUBO in dienst als werkvoorbereider.
Tussen 1994-1997 werd het allemaal wat rustiger in de
kassenbouw en dus ook op kantoor. Door mijn ervaring in de
kassenbouw heb ik toen een tijd in de service, scherming en het
magazijn meegewerkt. Ik heb zelfs nog een klein kasje met de
hand gebouwd bij Van Antwerpen in Monster.
Uitstapjes naar de concurrent
Ook Willem heeft indertijd nog een tijd in de buitendienst
meegelopen. De bouten trilden eerder los dan vast als hij de
trap op kwam. Eind 1996 kreeg ik een goed aanbod van een
concurrent kassenbouwer waar ik tien jaar bleef. In die tijd heb
ik altijd wel contact gehouden met Willem. Hij is zelfs negen
maanden bij ons komen werken, maar kon daar niet wennen en
keerde weer snel terug naar zijn oude vertrouwde KUBO-nest. In
mijn laatste jaar bij het andere bedrijf, zag ik de saamhorigheid
verdwijnen en kreeg ik het minder naar mijn zin.’
De verloren zoon
Willem: ‘Inmiddels was Wouter directeur en ik had met hem
gewed: als ik zorg dat Marcel weer bij ons komt werken, krijgen
we een weeklang elke dag gebak. Marcel kwam en we kregen
niet alleen alle dagen gebak, maar op vrijdag ook nog kroketten!’

‘WE HADDEN VERSCHILLENDE SINTERKLAZEN.
EEF TER LAAK, RON THREELS EN DE OOM VAN
NICK VAN VLIET. DIE LAATSTE WAS EEN ECHTE
SINTERKLAAS, IN ELK GEVAL NET ZO OUD.’
Marcel: ‘Mijn oude werkgever wilde mij graag houden en bood
me een hoger salaris. In onderhandeling met Peter van der Kraan
bleek dat KUBO dat niet kon bieden. Maar Peter zei wel: ‘Is er
iets dat je graag wilt hebben waarmee we je kunnen overhalen
om weer bij de KUBO te komen werken. Mijn antwoord was: een
elektronisch drumstel en dat kreeg ik.’
Marcel: ‘Mijn vertrek in 1996 was trouwens wel een geluk
voor Ron Arensman, want die kwam in mijn plaats. En nu is hij
technisch directeur. Je zou dus kunnen zeggen dat als ik was
gebleven, ik nu de technisch directeur zou zijn, ha ha ha!’
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Sinterklaas
Marcel: ‘Wij zijn jarenlang, dus lang vóór de pietendiscussie,
Zwarte Piet geweest bij het KUBO Sinterklaasfeest. Dan stapten
we hier op de boot en voeren we 100 meter verderop voor een
feestelijk aankomst. Op de terugtocht spraken we dan het kratje
bier aan dat we aan boord hadden. Ik weet nog dat de goede
Sint Ron Threels zijn staf losliet om een flesje aan te pakken.
Ploemp! Dat was de staf, die ging overboord. We hebben nog
gedregd, maar niets gevonden.’
Willem:‘Die staf was gehuurd en bleek best duur: 130 euro.’
Marcel: ‘Op één van laatste intochten hadden we een grote pijp
op de boot gezet, als nep-schoorsteen. Daar moest je een staaf
kalisalpeter (gefabriceerd door onze vuurwerkspecialist Martijn
van Winden) ingooien om rook te krijgen. Vlak voor aankomst
gooide Willem er nog een laatste staaf bij. Die pijp ontplofte
zowat. Een regen van vonken daalde op ons neer. Brandvlekken
in petten, pruiken en handschoenen. Gelukkig hadden de
kinderen niets door.’
Willem: ‘We hadden verschillende Sinterklazen. Eef ter Laak, Ron
Threels en de oom van Nick van Vliet. Die laatste was een echte
Sinterklaas, in elk geval net zo oud. Het beklimmen van de trap
naar de kantine van de fabriek, ik denk 20 treden, duurde vijf
minuten. Hij was niet vooruit te branden.’
Guatemala
Willem: ‘De dochter van Casey Houweling, onze klant in Amerika
en Canada, deed ontwikkelingswerk bij boeren in Guatemala.
Casey was daar wezen kijken en zag hoe bij elke regenbui alles
wat was geplant weer wegspoelde. Hij besloot hen een kas te
geven en belde Wouter om die kas te bestellen. Wouter zei: ‘Die
kas krijg je van ons en wij gaan hem ook bouwen’. Als KUBOmedewerker kon je je opgeven om, in je eigen tijd, mee te gaan
te bouwen in Guatemala. Marcel en ik gingen natuurlijk mee.’
Marcel: ‘De eerste dag haalde ik mijn elleboog helemaal open en
een dag later overleed mijn vader. Dus ik kon de tweede dag al in
mijn eentje terug. Dat was allemaal wat minder.’
Willem: ‘Eef ter Laak had van overal sponsors bij dit project
gehaald. Zijn armoedige gezichtje maakt hem de sponsorkoning
van het Westland.’
NAVO-gasleiding
Willem: ‘Ik had een keer een kas getekend met alles erop en
eraan en werd gebeld door de voetenzetter. Die zei dat op de
plaats waar de kas zou komen een geheime leiding van de NAVO
in de grond zat. Wij waren verplicht daar twee meter uit de buurt
blijven. Even later word ik door dezelfde man gebeld dat het
werk moet worden stilgelegd omdat er hal in de grond zit. Ik
denk: een hal? Een NAVO-bunker? Wat is dat allemaal? Blijkt men
in het Westland ‘hal’ te zeggen als ze vorst bedoelen. Ik kom uit
Vlaardingen, ik kende die term niet. Daar word ik nu nog steeds
mee gepest.’
Beker voor het beste idee
Marcel: ‘Op het eind van elke vrijdagmiddagborrel, borrelde ook
altijd wel een ideetje voor de ideeënbus naar boven. Daar kon
je een beker mee winnen, maar ik geloof niet ze mijn ideeën zo
goed vonden, want ik won nooit iets. Tot in het laatste jaar dat de
ideeënbus nog in zwang was. Tijdens ons jaarlijkse kerstetentje
bij De Viersprong kreeg ik een beker uitgereikt voor een idee dat
ik verzonnen had, over het aansluiten van verschillende gevels
op elkaar, maar dat door iemand anders was ingediend. Dat idee
wordt trouwens nog steeds wel toegepast.
Dat etentje eindigde natuurlijk met veel bier en een half jaar later
komt Wouter Kuiper naar me toe en zegt dat hij een schildje op
de beker wil laten maken met mijn naam erop. Of ik de beker
mee kan nemen. Ik nadenken. Waar is die beker gebleven? Ik
had echt geen idee. Dus Wouter verontwaardigd: ‘Dat meen je
niet!’ Wat blijkt? Wouter had een etentje in De Viersprong gehad
waarbij het personeel hem op de beker had gewezen die daar
al een half jaar stond. Hij had hem meegenomen en besloot mij
daar even mee te stangen.’

[ Marcel Mooijman (l)
en Willem Damen (r) ]

Vloerbedekking
Willem: ‘Dat dinertje met kerst was ook een bewogen avond
geweest. Ik weet dat ik diezelfde avond een dure lipstick uit de
tas van Chantal had gepakt en bij mezelf had opgedaan. Tijdens
dat “opmaken” brak de hele stift en viel op de vloer onder de
vele, aanwezige voeten. Ik geloof dat de rode vegen nu nog
in de vloerbedekking staan. Diezelfde avond was Edwin Ton
zijn fietssleutel kwijtgeraakt. Hij belde zijn vrouw of ze hem kon
komen halen. Zij komt en het eerste dat ze doet is in Edwins
jaszak zoeken. Haalt ze daar zo zijn fietssleutel uit zijn borstzakje.
Ze was niet blij. Sinds die avond drink ik niet meer. Nou … soms.
Ha ha ha.’

‘DE KUIPERS ZIJN DAN OOK ONDERNEMERS PUR
SANG. EN HET TEAM DAT ER NU ZIT, MET RON
ARENSMAN, PETER VAN DE KRAAN EN WOUTER
KUIPER, IS HEEL GOED.’
Willem: ‘Vloerbedekking is trouwens ook een belangrijk
onderwerp voor Ed Kuiper. Die verbood ons om met koffie
zonder dienblad te lopen, zodat we niet op de vloerbedekking
knoeien.’
Marcel: ‘Ik ging een keer koffie halen voor de hele afdeling. Bijna
boven in het trappenhuis struikel ik en het hele blad gaat tegen
de wand en een beetje over Elco Camphens die net onder mij het
trappenhuis betrad. Maar gelukkig niet op de “vloerbedekking”!’
Naar Londen
‘De personeelsvereniging organiseert altijd leuke activiteiten.
We zijn een keer met de boot naar London gegaan. Was dat
weekend net de nationale rouwdag vanwege Lady Di: alle winkels
waren dicht. Dus dat was minder gezellig. Op de terugweg miste
Maurice Bellekom de bus en daarmee de boot, dus die bleef nog
een paar dagen.’

Over naar 3D
Marcel: ‘Op kantoor zijn we nu de overstap aan het maken naar
3D-tekenen. Zoals je op de foto uit 2011 kunt zien, waren wij toen
onze tijd al ver vooruit met onze ‘vooruitziende’ blik.’
Familiebedrijf om trots op te zijn
Marcel: ‘KUBO is een familiebedrijf. Als vroeger iets echt die
week de deur uit moest, liet Ed alles uit zijn handen vallen en
stapte hij op de vorkheftruck. En ook vandaag weten we dat
Wouter alles zal doen om te zorgen dat het goed gaat met het
bedrijf en met de mensen die er werken. Met een ingehuurde
directeur of bij een beursgenoteerde onderneming zal dat niet
hetzelfde zijn. Er wordt bijvoorbeeld ook altijd geïnvesteerd op
momenten dat de markt tegenzit. Dan is het goedkoper en heb je
daar ook meer tijd voor. Maar je moet het wel durven. De Kuipers
zijn dan ook ondernemers pur sang. En het team dat er nu zit,
met Ron Arensman, Peter van de Kraan en Wouter Kuiper, is heel
goed.’
Willem: ‘En met ons tweeën natuurlijk, ha ha ha! Nee, zonder
dollen, ik ben trots op dit bedrijf. Als ik zie wat we hebben bereikt
en hoe we internationaal op de kaart staan … dat is gewoon top.
En intussen zijn we ondanks de groei, nog steeds een hechte
club. We gaan ook regelmatig met collega’s uit eten op eigen
initiatief. Daar zitten ook best wat mensen bij die, net als wij, een
keer elders zijn gaan werken, maar die toch weer terugkwamen.’
Oude garde
Willem: ‘Wij zijn nog van de oude garde. Wij weten nog wat een
spinnenkop, darg, gorg, kopmeeuw, vliegtuigje en kikkertje is.’
Marcel: ‘Ik weet nog dat een jongen op onze afdeling vroeg wat
een gerénde gevel is.
Dat stond in het contract. Dus ik hem uitleggen dat het een
gérende gevel is, ofwel een schuine gevel.’
Willem: ‘Als wij met pensioen zijn, gaan we elke maand samen
vissen, hier achter het kantoor. Met een koelboxje erbij.
En dan collega’s bellen en zwaaien. Ha ha ha!’
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[ Overleg in de staalfabriek van KUBO ]
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‘ PRET HOORT
BIJ ONZE
BEDRIJFSCULTUUR.’
Maurice en Colin Helderman zijn zowel vader en zoon als
Site Manager en Service Coördinator bij KUBO.
Maurice: ‘Ik begon in mei 2011 bij KUBO als uitvoerder
kassenbouw. Toen beperkte ons werk zich tot de kas zelf en
bouwden we voornamelijk in Nederland. Inmiddels bouwen we
turn-key kassen over de hele wereld. Dat deed ik voor het eerst
in Slovenië in 2012. Ik vond het geweldig om een project van de
fundering tot aan het poten van het eerste plantje mee te maken.
Dat was wat ik voortaan altijd wilde doen. Dus nu ben ik, om en
om, vier weken in het buitenland (Nieuw-Zeeland, Canada, VS,
China) en twee weken in Nederland en ik vind het geweldig.’
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Colin: ‘Je weet op een gegeven moment niet beter dan dat
je vader vaak weg is. Voor mijn schoolwerk was dat soms
onhandig, want dan was hij er niet om me helpen. Maar vaak
losten we dat online op. Ik deed de MBO-opleiding Business
Management in het Engels en wij konden goed sparren over
bepaalde opdrachten. Ik weet nog een keer dat wij druk over een
onderwerp aan het praten waren en mijn moeder binnenkwam
en vroeg: ‘Waarom praten jullie Engels met elkaar?’ Dat waren we
allebei zo gewend dat we het niet door hadden.’

‘ IK HEB VEEL CONTACT MET KLANTEN EN IEDERE
COLLEGA STAAT VOOR JE KLAAR ALS JE ERGENS
MEE ZIT. EN DAT KLOPTE HELEMAAL MET WAT MIJN
VADER HAD VERTELD OVER DE BEDRIJFSCULTUUR.’
Colin solliciteert
Maurice: ‘Colin ging na zijn studie werken op de bloemenveiling
waar hij ook stage had gelopen, om leiding te geven aan de
productielijn. Maar na een jaar was hij daar uitgekeken en vroeg
me mee te denken over wat voor hem interessant zou kunnen
zijn. Daarop liet ik hem een aantal vacatures van KUBO zien.’
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Colin: ‘Daar zat ook de functie Service Coördinator bij en dat
sprak me heel erg aan. Toen vroeg ik mijn vader hoe hij het zou
vinden als ik daarop zou solliciteren.’
Maurice: ‘Ik vond het heel leuk. KUBO is een mooi bedrijf en het
is niet zo dat wij beroepsmatig veel met elkaar te maken zullen
hebben.’
Colin: ‘Ik solliciteerde en werd direct na het tweede gesprek
aangenomen. Dat was in juli 2020. Ik heb geen dag spijt gehad.
Ik heb veel contact met klanten en iedere collega staat voor je
klaar als je ergens mee zit. En dat klopte helemaal met wat mijn
vader had verteld over de bedrijfscultuur. Het is een heel leuke
club. De feestjes ken ik alleen van verhalen, maar die ga ik graag
meemaken.’
Naar London met de boot
Maurice: ‘Als we bij KUBO een feestje hebben is het ook
echt feest. Ik weet nog dat we een keer naar London gingen,
vrijdagavond met de boot. We kregen allemaal een aantal
consumptiebonnen voor aan de bar en die waren natuurlijk
weldra op. Dus op een gegeven moment zegt Wouter tegen de
barvrouw: ‘Ik wil graag dat iedereen die hier nu nog staat op mijn
rekening drinkt.’ Dat kon niet.

Dus Wouter zegt dat hij echt niet elk biertje apart gaat afrekenen.
Hij pakt zijn creditcard, legt hem op de bar en zegt: ‘Alstublieft, u
mag hem zelfs houden, maar hiermee kunt u afrekenen en anders
wil ik nu de kapitein spreken’. De barvrouw bleef weigeren, de
kapitein kwam en er kon op rekening worden gedronken.’
Gastspreker van KUBO
Colin: ‘Ik kende die verhalen ook en die zeggen wel iets over
het bedrijf. Op school hadden we in verschillende groepjes de
opdracht gekregen een interessante gastspreker te regelen.
De docent had erbij gezegd dat een goede spreker nooit gratis
komt. Ik dacht meteen aan KUBO, dus durfde die uitdaging
wel aan. Ik zei dat ik een heel goede gratis gastspreker zou
regelen. Daarop benaderde ik KUBO en we kregen een geweldig
interessante voordracht van Joram Wijnaendts van Resandt.
Ik heb mijn klas nog nooit zo stil meegemaakt. En Joram deed
het voor niets. Dat is KUBO. Verder was het geen enkele andere
groep gelukt om een gastspreker te regelen.’
Menselijk en informeel
Maurice: ‘Dat beeld klopt. Bij KUBO is alles heel menselijk en
informeel. Kan ook moeilijk anders met zulke directieleden.
We waren in 2015 aan het bouwen bij SunSelect in Californië.

Er werden geulen gegraven voor leidingen, die daarna werden
dichtgegooid. Het zand werd vervolgens aangedrukt door er een,
op afstand bediende, wals overheen te laten rijden. Wouter kwam
daar op bezoek. Hij ziet de jongen met de afstandsbediening
en vraagt of hij het ook eens mag proberen. En daar stond hij,
met een smile van oor tot oor, de wals te besturen. Alsof er niet

‘BIJ KUBO IS ALLES HEEL MENSELIJK EN
INFORMEEL. KAN OOK MOEILIJK ANDERS
MET ZULKE DIRECTIELEDEN.’
anders in de wereld van belang was. Vraagt de jongen van de
afstandsbediening later aan me, wie die man was. Ik zeg: ‘Onze
directeur’. Dat kon hij maar nauwelijks geloven. Op hetzelfde
project had Ron Arensman al eerder, samen met Victor de
eigenaar, een golfkarretje zo diep de modder ingereden dat ze er
niet uit kwamen. Ze belden me voor hulp. Kom ik daar, liggen ze
dubbel van het lachen! Ja, ook dat is KUBO.’
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‘ER IS HEEL VEEL
KENNIS EN
TOEWIJDING.’
22-FOTO Robbie??

Robbie Maat kwam acht jaar geleden binnen als eerste
verkoopmedewerker binnendienst. Nu is hij teamleider
van Sales Support, de afdeling die vertegenwoordigers
en buitenlandse agenten helpt bij de verkoop.
‘Bij nieuwbouwplannen helpen wij op de
achtergrond door een idee uit te werken
naar een haalbaar plan. Vroeger werkten
we voor familiebedrijven, voor tuinders
die precies weten wat ze willen. Nu
werken we voor investeerders die ‘iets
met hightech tuinbouw’ willen. Ze hebben
geen idee van hoe of wat, voor hen maken
wij de businesscase, ofwel een full service
growth concept. Daar komt onderaan de
streep bijvoorbeeld uit dat je als je op die
locatie zoveel tomaten gaat telen, zoveel
verdient.’
Ons product is kennis
‘Ons werk bestaat dus uit heel veel deskresearch en ons
product is kennis. Ik kom uit het Westland en studeerde
Technische Bedrijfskunde in Delft. Voor mijn afstuderen deed
ik bij een kassenbouwer onderzoek naar de mogelijkheid om
de restwarmte van datacenters te gebruiken voor de tuinbouw.
Daardoor raakte ik nog meer geïnteresseerd in de kassenbouw
en zo kwam ik bij KUBO terecht.’

‘SINDS KORT HEBBEN WE ONZE EIGEN TESTKAS
WAAR WE KUNNEN EXPERIMENTEREN.
ZO WILLEN WE NAAR AUTONOMOUS GROWING,
EEN SITUATIE WAARIN DE TELER NOG MAAR HEEL
WEINIG HOEFT TE DOEN.’

‘IN CHINA DOEN WE HET NU HEEL GOED
EN DAT STELT WEER BEPAALDE EISEN AAN
JE MANIER VAN COMMUNICEREN.’
wisten van het product zelf nog niks. Daar ga je je dan in
verdiepen. Nu is die trend alweer voorbij en is sla ineens een
veelgevraagd product. Zulke gevarieerde vragen maken je werk
boeiend.
In China doen we het nu heel goed en dat stelt weer bepaalde
eisen aan je manier van communiceren. Je blijft jezelf dus meeontwikkelen met de vragen uit de markt.’
Op naar de zelfdenkende kas
Sinds kort hebben we onze eigen testkas waar we kunnen
experimenteren. Zo willen we naar autonomous growing, een
situatie waarin de teler nog maar heel weinig hoeft te doen.
Dat is een spannende ontwikkeling. Dan ga je nog verder in
digitalisering en beveiliging.
Je krijgt dan ook te maken met zaken als cybersecurity, want je
wilt niet dat een kas wordt gehackt. Onze kennis blijkt sowieso al
heel interessant voor hackers uit China en Rusland. Die proberen
wekelijks een koevoet tussen onze digitale voordeur te zetten.’
Ons werk is altijd een team effort
‘In de acht jaar dat ik hier zit, heb ik het bedrijf flink zien groeien
terwijl de sfeer net zo fijn bleef. We werken echt als team.
Dat kan ook niet anders, want de projecten worden groter en
complexer. Vóór mijn tijd was het zo dat er geklapt werd voor
een vertegenwoordiger die een kas had verkocht. Nu is dat nooit
meer het werk van één vertegenwoordiger, het is een team effort.
Er wordt ook niet meer geklapt, het wordt gevierd. Als we een kas
verkopen in China, dan zijn er Chinese hapjes bij de borrel. Gaat
het een tijdje minder, zoals vorig jaar vanwege corona, ook dan
blijft iedereen positief en gaan de schouders eronder. Er is veel
toewijding. Tijdens de kerstborrel kwamen een paar collega’s
pas later op de avond omdat ze nog een offerte wilden afmaken.
Dat is hoe wij werken.’

Van wiet tot sla
‘In de kassenbouw heb je te maken met allerlei interessante
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo was er in Canada en de VS
een tijd een hype van cannabis telen voor medicinale doeleinden.
Wij kregen de vraag naar een groeiconcept hiervoor.
Dan sta je ineens voor de kwestie hoe je omgaat met je zo’n
controversieel product. We besloten daarop in te gaan, maar
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‘ KUBO WAS, EN IS EIG  ENLIJK NOG STEEDS,
EEN ONDERDEEL VAN ONS LEVEN.’
Ze zijn alweer 16 jaar weg, maar nog
steeds bekend en geliefd bij heel veel
medewerkers: schoonmaaksters Joke van
Bergen-Korteland en Nanda Kool-Loof,
ook wel bekend als Toos Roddeldoos en
Bep Klep. Bijna dertig jaar lang hielden zij
KUBO schoon.

Nanda: ‘Wij kwamen via mijn schoonmoeder bij KUBO terecht.
Ik kwam terug van vakantie en zij zei: ‘Ik heb werk voor je
gevonden.’ Dus ik ging ernaartoe, maar vond het erg stil in
mijn eentje, want we werkten toen na kantoortijd. Dat vertelde ik
Joke …’
Joke: ‘Ik zei: ‘Zal ik meegaan?’ En dat deden we. Dat was in ’74.’
Nanda: ‘Daardoor werd het een stuk leuker, maar toch niet echt
wat ik zocht. Dus we bedachten: we doen dit gewoon tot aan
Sinterklaas. Dan hebben mooi wat geld voor cadeautjes, maar
dan stoppen we erna.’
Joke: ‘Toen we vlak voor Sinterklaas wilden opzeggen, kregen we
een boterletter. Dat vonden we zo aardig, dat we het niet meer
durfden. Dan stoppen we met kerst, spraken we af.’

82 | KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

Nanda: ‘Maar met kerst kregen we een kerstpakket en twee
weken vrij! Durfden we weer niet op te zeggen. Dan gaan we
maar door tot de zomervakantie, besloten we.’
Joke: ‘Dus wij na een half jaar weer naar Arie Kuiper. Voor we iets
konden zeggen, vraagt hij: ‘Hebben jullie al vakantiegeld gehad?’
Durfden we weer niet op te zeggen.’
Nanda: ‘Daarna hebben we het niet meer geprobeerd.’
Na dertig jaar gestopt
Joke: ‘Na bijna dertig jaar ging mijn man met pensioen, toen
vond ik het wel zo gezellig om ook te stoppen met werken.’
Nanda: ‘Toen stopte ik ook. Ed Kuiper vroeg of ik niet een ander
wist met wie ik door zou kunnen gaan. Maar voor mij was: samen
uit, samen thuis.’
Joke: ‘We vielen wel in een gat daarna. We hebben nog even
gehuild samen. Het was echt wennen.’

‘GOEDEMIDDAG HEREN, JULLIE WETEN DAT
HET HIER DE GEWOONTE IS DAT STAGIAIRS
OP HUN LAATSTE DAG DE AFWAS DOEN?.’
Wijntje, borreltje
Nanda: ‘Elke vrijdag zat Arie Kuiper op ons te wachten.
Dan dronken wij een wijntje en hij een borrel. Dat was vaste prik.’
Joke: ‘Ik weet dat mijn vader nog eens aan Arie vroeg hoe het
met ons ging. Toen zei hij: ‘Ze houden geen seconde op met
praten. Ik kan ze niet bijhouden en heb geen idee waar het over
gaat.’’

Jonge Wouter en Ed de glazenwashulp
Joke: ‘Wij hebben de geboorte van Wouter en zijn broer Casper
nog meegemaakt. Als tiener was Wouter regelmatig wat kwijt.
Dan kwam hij de sleutel van de zaak van ons lenen omdat hij daar
zaterdags werkte, en die kwam hij later bij mij thuis weer afgeven.
Of hij was zijn buskaart kwijt en moest van Ed weken de fabriek
aanvegen om een nieuwe te verdienen.’
Nanda: ‘Ik heb nog eens met Ed de kantineramen gelapt. Ed reed
rond in een vorkheftruck en ik stond in het bakje. Doodeng.
Heb ik nooit meer gedaan.’
Joke: ‘Ed beschermde ons wel. Met kerst werden er cadeautjes
uitgepakt. Er was zo’n doos met van die houtkrullen erin, die
allemaal op de grond vielen. Iemand zei: ‘Laat maar liggen, daar
zijn de dames voor.’ Toen zei Ed streng: ‘Daar zijn de dames
helemaal niet voor.’
Zonder (en met) dollen
Nanda: ‘We hadden hier een keer een collega in de fabriek, die
kwam naar me toe met een sneetje in zijn vinger. Het was maar
een druppeltje bloed, dus ik pakte een pleister en zei voor de
grap: ‘Stel je eigen niet zo aan.’ Ik ben nog niet uitgesproken of
hij valt flauw!’
Joke: ‘Mijn neef heeft hier nog stagegelopen met drie andere
studenten. Op de laatste dag ging ik de kamer binnen waar zij
zaten en zei ik: ‘Goedemiddag heren, jullie weten dat het hier de
gewoonte is dat stagiairs op hun laatste dag de afwas doen?’
Die jongens knikten heel serieus tot mijn neef zei: ‘Dat is dus
mijn tante.’’

Fietstocht en bingo
Joke: ‘We hielden een keer een fietstocht met alle collega’s.
Nanda en haar man Cees hadden net een nieuwe fiets gekocht,
dus die konden ze mooi testen. Cees kreeg een lekke band.
Gelukkig had mijn man Aad altijd bandenplakspullen bij zich,
dus ze konden hem plakken. Nou, dat konden ze daarna nog een
keer en nog keer en nog een keer. Bij de vierde keer een lekke
band van hetzelfde wiel, ontdekten ze iets scherps in de velg.
Fabrieksfoutje.

‘WE HEBBEN HET ALTIJD HEEL ERG LEUK GEHAD
BIJ KUBO. HET WAS ONDERDEEL VAN JE LEVEN.’
Joke: ‘Er werd ook twee keer per jaar een bingo gehouden.
Ik weet die keer dat Geert Zuiderwijk steeds won. Zijn buurman
mopperen. Daarop zegt Geert: ’Zullen we ruilen van kaarten?’
Ze doen het en weer wint Geert.’
Onderdeel van ons leven
Nanda: ‘We hebben het altijd heel erg leuk gehad bij KUBO. Het
was onderdeel van je leven. En nog steeds eigenlijk, want elk jaar
wordt er wel iets georganiseerd voor oud-medewerkers, waar wij
altijd aan meedoen.
Dan gaan we op bezoek bij telers of naar een privémuseumpje
dat iemand in zijn boerderij heeft opgezet. En ook nu weet KUBO
ons weer te vinden, voor dit boek.’

KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

| 83

84 | KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

| 85

‘In 1980 startte ik mijn beglazingsbedrijf. Ik werkte vooral voor Voskamp
& Vrijland, toen één van de grootste kassenbouwers ter wereld. Drie jaar
lang werkten we in Frankrijk, tot ik het zat was om steeds drie tot zes
weken van huis te zijn. Ik ging me richten op de Nederlandse markt.
Begin jaren negentig kwam ik in contact met Nol Mast en Nol
van Roon, die ook in de beglazing zaten. Als zij te veel werk
hadden, schakelden ze mij in, had ik teveel, dan deed ik een
beroep op hen. Nol deed veel voor KUBO, en zo kwamen wij
ook voor KUBO te werken. Elke week kwam Nol bij ons langs
om de planning door te nemen. We spraken nooit prijzen af
en hadden nooit een probleem over geld. Hij was zo’n goede,
eerlijke vent. Ook al is het jaren geleden dat hij overleed, er
gaat geen week voorbij dat ik niet aan hem denk.’
Eigen beglaasmachine
‘In 1994 ontwikkelden wij onze eigen beglaasmachine. De
kassen werden hoger, de ruiten groter, de mannen ouder. Na
je 45e kon je dat werk gewoon niet meer aan. Dus ik vond dat
er een machine moest komen. Een schaarhoogwerker die 3
ton kon tillen én kon rijden, daar bestond er maar één van. Ik
wilde daar een uitklapbaar platform op maken. Samen met een

‘EEN SCHAARHOOGWERKER DIE 3 TON KON TILLEN
ÉN KON RIJDEN, DAAR BESTOND ER MAAR ÉÉN VAN.
IK WILDE DAAR EEN UITKLAPBAAR PLATFORM OP
MAKEN.’
ingenieur, die mij goed begreep, ben ik dat gaan bouwen. Een
paar platforms verdwenen in de container tot we een werkbaar
model hadden. Ik liet dat zien aan Ed Kuiper en aan mijn collegabeglazers Nol van Roon en Nol Mast. Ed vond het geweldig,
beide Nollen vond het niks. “Wat moet je met zo’n eiland?” Maar
wij gingen ermee aan de slag. Vandaag de dag kun je deze
machines gewoon kopen, maar toen bestonden ze niet.’

‘ JE LAAT WETEN
DAT JE ELKAAR
WAARDEERT.’
Henry van der Lans heeft al 42 jaar zijn eigen
beglazingsbedrijf. Begonnen in de schuur van zijn
vader, was hij al innovator, lang voordat dit woord
trendy werd.

Opnieuw leren werken
‘Samen met de ploeg van Nol Mast gingen we in Naaldwijk een
KUBO-kas beglazen. Maar wij, met onze mooie machine, moesten
opnieuw leren werken. Nol werkte van zeven tot half vijf. Wij
deden net zoveel, maar begonnen een half uur eerder en stopten
drie uur later! Dus ik wilde de machine wel tien keer in de brand

‘DE KASSEN WERDEN HOGER, DE RUITEN GROTER,
DE MANNEN OUDER. NA JE 45E KON JE DAT WERK
GEWOON NIET MEER AAN. DUS IK VOND DAT ER EEN
MACHINE MOEST KOMEN.’

dak geen beglaasmachine zetten, dat was te zwaar. Daar heb
ik me toen in vastgebeten. Ik ging naar een constructeur en liet
een frame lassen waarin je met een vorkheftruck een kist glas
kon plaatsen. Dat frame kon hydraulisch worden gekanteld en
op een hoogwerker worden geplaatst, waardoor de glasplaten
in de juiste stand aan de beglazers werden aangeboden. Met dat
frame en die werkwijze gingen mijn twee zoons en de voorman
naar Canada. Twee weken later - veel eerder dan gedacht - waren
ze klaar. Maar ik had met KUBO helemaal niets afgesproken over
geld. Dat besefte Peter van de Kraan ook. Hij vertelde dat hij
best een goede prijs had berekend en ik zei dat hij maar moest
bepalen wat hij redelijk vond. Toen kwam hij met een voorstel
waar we allebei blij mee waren.’
Burgers en bier
‘Vorig jaar bouwden we voor KUBO in heel korte tijd een kas
van 6,5 ha. Ik kreeg een telefoontje dat we op vrijdagmiddag
even langs moesten komen. Nol Mast was er ook, net als de
andere onderaannemers. Daar werden we hartelijk bedankt door
de kweker en door Wouter Kuiper die restaurant Bavette had
ingehuurd om ter plekke hamburgers te grillen.

‘OOK ALS KUBO EEN ZOMERBARBECUE HOUDT,
ZIJN WIJ ERBIJ. ANDERSOM, ALS WIJ EEN NIEUWE
TREKKER OF VRACHTWAGEN HEBBEN GEKOCHT,
DAN WORDT-IE VOLGENS WESTLANDSE TRADITIE
INGEWIJD.’
Zulke initiatieven kun je van KUBO verwachten, men laat
weten dat je inzet wordt gewaardeerd. Ook als KUBO een
zomerbarbecue houdt, zijn wij erbij. Andersom, als wij een
nieuwe trekker of vrachtwagen hebben gekocht, dan wordt-ie
volgens Westlandse traditie ingewijd. Zo’n machine moet je eerst
even ‘nat maken’ met een biertje. Daar zijn de mensen van KUBO
natuurlijk ook bij en Wouter is dan de eerste om achter het stuur
van de trekker te klimmen. De onderlinge band is dus heel goed.
Ze vinden het ook leuk dat mijn zoons, net zoals dat in hun bedrijf
gebeurt, doorgaan in de zaak.’

steken. Maar goed, we deden hetzelfde werk met twee man
minder en we hadden minder kans op rugklachten en snijwonden
doordat al het glas met manipulatoren (zuignap-armen) werd
opgepakt. Na een half jaar waren we net zo snel als Nol Mast dus twee man minder! - en bewees de machine zijn waarde.’
Terug naar Frankrijk
‘In 2016 vroeg KUBO me om een kas te beglazen in de buurt van
Nantes. Het bedrijf heette Olivier. Dat deed een belletje rinkelen.
Toen ik twintig was, had ik daar ook gewerkt. Ik ging er weer naar
toe en ik sliep daar in hetzelfde hotelletje als in 1980: Le Cheval
Blanc in Le Loroux Bottereau. Dat is toch grappig!?’
Meedenken en meeverdienen
‘Twee jaar geleden werd ik gebeld door KUBO. Ze hadden een
opdracht in Canada waarbij een kas op een tien meter hoog dak
moest worden geplaatst. Of ik mee wilde denken hoe die kas
het meest efficiënt zou kunnen worden beglaasd. Je kon op het
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‘ ZONDER
OVERDRIJVING
KAN IK ZEGGEN
DAT KUBO HIER
LEVENS HEEFT
GERED.’
[ Les Peters (l) en Edgar Suc Juarez (r) ]

Guatemala behoort tot de armste landen ter wereld en daarbinnen zijn de
noordelijke hooglanden waar Les Peters zijn ‘Impact Ministries’ oprichtte, het
allerarmst. Met zijn vrouw Rita bouwde hij een missie met 10 scholen waar
1.700 kinderen les krijgen en een medische kliniek.
‘Ons werk bestaat uit het bieden van onderwijs en het
verkondigen van Bijbelse waarden aan kinderen. Maar de
meeste kinderen zijn ondervoed en lijden aan de kwalen die
hieruit voortkomen. Het aanbieden van maaltijden is daarom
van groot belang, want je kunt niet leren op een lege maag.
Om die reden hebben wij een voedselprogramma opgesteld
waarmee we dagelijks nu 1.150 maaltijden aan kinderen
serveren. Voor de meesten is dit hun enige maaltijd van de
dag. In dit voedselprogramma speelt de kas, die we in 2012
van KUBO kregen, een sleutelrol.’

door de armoede en aard van ons werk dat hij besloot ons te
helpen. Hij kon het niet aanzien dat onze oogsten zo slecht waren
omdat het hier ofwel te droog ofwel te nat is. Hij nam contact
op met Eef ter Laak van KUBO en daarmee was het Seeds of
Tomorrow Project geboren. Een paar maanden later arriveerden
er containers met daarin een complete kas en kwamen
medewerkers van KUBO over om alles op te bouwen. Dat was
echt ongelooflijk. En ze brachten niet alleen een kas, maar ook
een groot waterreservoir waarmee we onze bouwgrond kunnen
irrigeren tijdens de droge zes maanden.’

Hoe het begon
‘Het begon allemaal na een bezoek van Rebecca Houweling. Wij
ontvangen regelmatig bezoekers en vanuit haar school in Canada
was er een excursie naar onze missie in Tactic, Guatemala waar
zij aan deelnam. Later kwam ze terug om hier stage te lopen als
verpleegkundige. Zij vertelde haar vader, tomatenkweker Casey
Houweling, over ons werk. Casey kwam kijken, was zo geraakt

Zaailingen kweken
‘In de kas kweken we zaailingen van allerlei gewassen op, tot ze
groot genoeg zijn om de invloeden van het weer aan te kunnen
en op het land verder te kunnen groeien. Inmiddels werken 200
stafleden aan het verbouwen van gewassen in en buiten de kas.
Een van onze leerlingen kon, dankzij sponsoring van buitenaf,
naar de landbouwuniversiteit, werd landbouwingenieur en werkt

88 | KUBO 75 YEARS ANNIVERSARY

nu voor ons. Voor iemand van een van de armste van de 23 Mayavolkeren die hier leven – waarvan de meeste mensen analfabeet
zijn – is dit een mijlpaal. Je kent het gezegde: geef mensen geen
vis, maar leer ze vissen. Dat gebeurt hier.’

‘CASEY KWAM KIJKEN, WAS ZO GERAAKT DOOR
DE ARMOEDE EN AARD VAN ONS WERK DAT HIJ
BESLOOT ONS TE HELPEN. HIJ KON HET NIET
AANZIEN DAT ONZE OOGSTEN ZO SLECHT WAREN.’
Pandemie
‘Toen Covid-19 uitbrak werd de situatie hier nog nijpender. Er
was al veel werkloosheid, maar die werd hierdoor verergerd.
Iedereen stond al op de overlevingsstand, nu kon men ook
nergens meer naartoe. Daarop zijn wij voedselpakketten huis aan
huis gaan bezorgen. Ik durf te zeggen dat we daarmee levens
hebben gered en dus ook dat KUBO daarmee levens heeft
gered. Lesgeven mocht niet en mag nog steeds niet, zelfs niet
één-op-één, maar voedselverstrekking wel. Dus wij voegden
voor één of twee weken huiswerk bij elk voedselpakket dat we bij
de volgende bezorging weer meenamen. In sommige gevallen
betekende dit dat een leraar anderhalf uur, bergop en bergaf,
moest lopen om een enkel gezin te bereiken.’

Weer drie zeecontainers
‘Terwijl wij dit telefoongesprek voeren, staan onze mensen
te wachten op de aankomst van drie zeecontainers uit
Nederland die Eef en zijn collega’s hebben gevuld met allerlei
onderwijsmateriaal voor onze 10 scholen. Ik heb de lijst gezien
van wat we allemaal krijgen en het is geweldig.
Sinds de bouw van de kas is Eef voor ons blijven inzamelen.
Zo kregen we al eerder gebruikt schoolmeubilair dat zo mooi is,
dat het nieuw lijkt.
Ik denk dan ook dat de armste kinderen van dit land het mooiste
meubilair van Guatemala hebben. Je moet begrijpen dat we
helemaal zonder overheidssteun werken. Wij leven van donaties
uit Noord-Amerika en van KUBO, maar het is niet gezond voor
een organisatie om afhankelijk te zijn van donaties, dus ons doel
is om over vijf jaar zelfvoorzienend te zijn. De kas speelt daarin
een hoofdrol. Want die levert ons niet alleen de zaailingen op
voor de verbouwen van ons eigen voedsel, maar we slagen er
zelfs in om inkomsten te generen met de verkoop van zaailingen
aan boeren.
De kas is dan ook een zegen voor ons en ik wil
dit interview graag aangrijpen om KUBO heel hartelijk
te bedanken, ook namens iedereen die bij ons
werkt en leert.’
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‘ WE HEBBEN
DEZELFDE CULTUUR.’

‘We hebben dezelfde cultuur’
Noorland Paprika in IJsselmuiden
is een levenslange klant van
KUBO. De Noorlanders zijn al vijf
generaties lang kweker. De broers
Jan en Ton, en sinds tweeënhalf
jaar ook Jans zoon Stephan, zijn
de mannen die het huidige bedrijf
draaiend houden.
Jan: ‘In ’63 startte mijn vader in Zevenhuizen met het telen van tomaten,
waarvoor hij door KUBO een kas liet bouwen. In ’85 begonnen Ton en
ik samen door een bestaand bedrijf over te nemen in Bleiswijk waar we
groene paprika’s gingen telen. Dat verkochten we in ’92 om vervolgens
in Zevenhuizen een kas van 17.000 m2 te laten bouwen. Vanwege de
goede ervaringen die onze vader had met KUBO, en de prima prijskwaliteitverhouding, kozen ook wij voor KUBO. We hebben wel met
andere partijen gesproken, maar hadden toch het meeste vertrouwen
in de kassenbouwer uit Monster. Dat komt ook omdat KUBO vaak als
eerste met bepaalde vernieuwingen kwam, zoals rubbers op het dek
wat energie bespaart en de kans op breuken aanzienlijk vermindert.’
Kwaliteit
Ton: ‘Wij hebben dan ook nooit schade gehad en we zijn KUBO altijd
trouw gebleven. In 2006 verkochten we ons bedrijf in Zevenhuizen,
waarna we in IJsselmuiden neerstreken om KUBO daar een kas van
7 hectare te laten bouwen. Die lieten we in 2019 uitbreiden met een
aanbouw van nog eens 2,5 hectare.’

‘JE MERKT DE MENTALITEIT VAN ‘NIET PRATEN
MAAR POETSEN’. DAT GELDT VOOR KUBO’S EIGEN
MENSEN.’
Rotterdamse mentaliteit
Jan: ‘KUBO heeft dezelfde cultuur als ons bedrijf. Er is overleg en
iedereen zoekt naar een oplossing.’
Ton: ‘Je merkt de mentaliteit van ‘niet praten maar poetsen’. Dat geldt
voor KUBO’s eigen mensen zoals Frans Kraan met wie we eerst zaken
deden en later voor Eef ter Laak die voor ons Mister KUBO is geworden.
Bij hem weet je dat het goedkomt en is afspraak altijd afspraak.
Jan: ‘Maar ook de onderaannemers van KUBO hebben deze fijne
mentaliteit. Siem Roozenburg, Henry van der Lans, Gert van der Kruijk
en dan vergeet ik er nog een paar, het zijn allemaal heel gedreven
harde werkers.’
De nieuwe generatie
Jan’s zoon Stephan studeerde werktuigbouwkunde en werkte een paar
jaar bij een ingenieursbureau.
Stephan: ‘Ik wilde mijn blik verbreden, maar ik miste uiteindelijk het
ondernemerschap. Nu houd ik me bezig met het verwerken van de
paprika’s en de afzet. In dit werk ben je dagelijks bezig met het maken
van keuzes die zaken efficiënter en beter doen verlopen. En dat is leuk!’

[ v.l.n.r.: Ton, Jan en Stephan Noorland ]
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Uitstekend contact
Jan: ‘Toen KUBO in 2019 de aanbouw ging maken, was er geen route
voor de aanvoer van de bouwmaterialen. We moesten onze buurman
vragen of dat via zijn terrein kon, en dat mocht. Na afloop zegt Eef
ter Laak: “We gaan nu eerst even een grote taart bij de buurman
langsbrengen.” Dat is Eef.’ Hij heeft altijd oog voor de persoon.
Ton: ‘Wij bellen ook altijd in eerste instantie naar Eef. We beginnen er
nu aan te wennen dat we eigenlijk Martijn van Winden moeten bellen,
en met hem is het contact ook weer uitstekend.’
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‘ WE DOEN VEEL
VOOR ONZE
MENSEN EN ONZE
OMGEVING.’

Nathalie van den Ende werkt sinds 2007 voor KUBO.
Als marketing & pr-medewerker is ze, onder andere,
de drijvende kracht achter de vele leuke activiteiten
die in- en extern worden georganiseerd.
‘Ik begon ooit op de productie, daar maakte ik tekeningen
voor de lasersnijmachine. Ik was hier binnengekomen zonder
duidelijk beroep of opleiding, maar ze zagen wel iets in me.
Toen iemand op de administratie wegging, werd ik gevraagd
of ik daar kon inspringen. Eerst voor de helft van mijn tijd
en later fulltime. Op zekere dag vroeg Wouter of ik niet de
communicatie op me wilde nemen. Ik kreeg 24 uur om erover
na te denken, want “als je een vrouw een week geeft, weet ze
het daarna ook nog niet”. Ik zei ja. Nu regel ik de interne en
externe nieuwsbrieven, de tv-presentaties, de social media,
onze aanwezigheid op beurzen en de rondleidingen die we
hier houden. Verder organiseer ik, samen met de PV collega’s,
de activiteiten van onze personeelsvereniging, die altijd tot
leuke verhalen leiden.’
Entree in badjas
‘Ook beurzen leiden tot leuke gebeurtenissen. We waren in
februari 2020 voor een beurs in Berlijn en ik stond met Mariska
van Peter Dekker Installaties te wachten op een Über voor ons
te luxueuze, want lastminute geboekte, hotel. Het was vroeg in
de ochtend en wij zouden onze stand gaan opruimen voor een
nieuwe beursdag. We staan naast een groepje keurig geklede
Italianen. Ook de straat zelf is onberispelijk met links en rechts
van het hotel chique winkels waar dure horloges en koffers
worden verkocht. Dan komt daar ineens een man in een te korte
badjas op te kleine slippers aanlopen. Iedereen draait zich naar
hem om. Mariska is de eerste die hem herkent, zelf kon ik mijn
ogen niet geloven. “Goeiemorgen Wouter”, zegt Mariska. Bleek
dat Wouter zich op weg naar het zwembad had buitengesloten.
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Vanaf de achterkant van het hotel had hij een paar ambassades
moeten passeren waar militairen met machinegeweren de
wacht hielden. Nadat hij snel door de voordeur naar binnen was
geglipt, vroeg een van Italianen lachend: “Is dat een van jullie
vertegenwoordigers?” Ik: “Nee dat is onze CEO.”’
Botox ajb!
‘Er is ook elk jaar een conventie voor alle wereldwijde eigenaren
van een Ultra-Clima kas. Zij krijgen een tweedaags programma
aangeboden waarin kennis wordt gedeeld. Dat deden we steeds
in Nederland en in 2019 voor het eerst in Nantes, bij de eerste
kas met led-licht. In 2020 zouden we naar Californië gaan, maar
daar stak corona een stokje voor. Je moet je voorstellen dat
op zo’n conventie zo’n dertig Wouters bij elkaar komen, ofwel
dertig ongeleide projectielen. Niemand houdt zich aan de tijden,
iedereen vergeet een tas, telefoon of kledingstuk, er ontstaan
ter plekke nieuwe plannen en ik moet iedereen bij elkaar zien te
houden. Ze zijn stuk voor stuk heel lief, maar de optelsom maakt
dat ik na twee dagen beter aan de botox kan gaan. De andere
kant van de Ultra-Clima conventies is wel dat Mariska en ik mooi
vijf dagen naar Californië mochten om de hotels en logistiek te
regelen. Dat is natuurlijk super en in 2022 gaat het waarschijnlijk
toch door. Inmiddels zijn we zo ervaren in het organiseren van
evenementen, dat ik soms denk dat we een eigen KUBO eventpoot zouden kunnen opzetten.’
Hét verhaal van de strandtent
‘Een roemrucht verhaal in de KUBO-geschiedenis gaat over
Peter van der Kraan. We hadden een feestje in een strandtent

waar ook een trouwerij was. Wij mochten daar tegelijkertijd zijn
als we achterin bleven. Maar op een gegeven moment waren er
al Kubanen met de bruid aan het dansen, wat voor de eigenaar
aanleiding was om te vragen of wij maar eens konden gaan. Het
was half elf, geloof ik, en we waren er al sinds de middag. Dus
ik – want ik ben altijd de partypooper – ging iedereen halen,
ook Peter. Die kijkt me aan en zegt: “Wie is hier de directeur?
Jij of ik?” Daarop ging ik naar de eigenaar om te zeggen dat ik
mijn best had gedaan, maar dat ik Peter er niet uit kreeg. Dus hij
naar Peter. Die legt zijn creditcard op de bar en zegt: “Als ik eruit
moet, dan koop ik de tent.” Vervolgens had het personeel grote
lol, want de eigenaar liep al heel lang te roepen dat, zodra hij de
kans kreeg de tent te verkopen, iedereen eruit zou vliegen. Nu
kon het en deed hij het niet. Dat verhaal is sindsdien aan Peter
blijven kleven. Toen we met de boot naar Londen gingen, had
Martijn een kapiteinspet en jas gekocht. Die kreeg Peter ‘s avonds
aangeboden omdat hij de boot vast wel zou kopen. Sindsdien
plakken we overal waar we komen het KUBO-logo alvast over de
naam.’
Grote maatschappelijke betrokkenheid
‘Wat ik mooi vind is dat KUBO ook heel duidelijk
maatschappelijke betrokkenheid toont. Van het bouwen van
een kas in Guatemala tot het sponsoren van zo’n beetje alle
lokale sportverenigingen. Zo steunen we Team Westland, dat
zijn wielrenners die de Tourmalet beklimmen voor het KWF. We
ontvangen, samen met Ed Kuiper, een paar keer per jaar mensen

van de Zonnebloem, bewoners van verzorgingshuizen en oudkassenbouwers. Daar maken we dan een leuk uitje van. En dat
doen we ook voor onze gepensioneerde medewerkers. Op de
Dag van de Techniek stellen we ons bedrijf open voor wie maar
interesse heeft. We willen een goede buur zijn.’

‘MAAR OP EEN GEGEVEN MOMENT WAREN ER
AL KUBANEN MET DE BRUID AAN HET DANSEN.’
Warm bad
‘De sfeer is hier heel erg goed. Wij oudgedienden staan er
niet zo bij stil, maar nieuwkomers herinneren ons daar steeds
aan. De term ‘warm bad’ horen we vaak. We zeggen wel eens
gekscherend dat we misschien wat vervelender moeten gaan
doen. Maar ja, we hebben nu eenmaal een directie die dicht bij
de mensen staat.
Er wordt dus ook veel voor de medewerkers gedaan. Zo is er
het Top Fit Programma waarmee we gezond leven en sporten
stimuleren. Collega’s die vaak in het buitenland werken,
krijgen jetlag-trainingen en voedingsadvies. Ook worden er
tweewekelijks stoelmassages gegeven en twee keer jaar houden
we een Health Week waarin we collega’s belonen die hun leefstijl
verbeterden. Eenmaal per drie weken hebben we een groenteen fruitdag en zo heb ik nog een lijst. Maar vergis je niet: er wordt
hier ook heel hard gewerkt, hoor!’
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[ De korenmolen “De Vier Winden” in Monster ]
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‘ MEN WIL VOORUIT,
MAAR WEL SAMEN.’
Edwin Huybers is van alle externe collega’s waarschijnlijk
de meest interne. Als strategische verbetercoach van
TwoWayz is hij al acht jaar lang zo’n twee dagen per week
aanwezig om de directie en de teams te ondersteunen bij
de groei van het bedrijf.

‘Ik sta niet op de loonlijst maar zie mezelf
wel als een KUBAAN. Die term bespraken
we onlangs nog in het directieoverleg.
Daarbij ging het om de vraag hoe we
ook van onze buitenlandse collega’s
KUBANEN maken. Het gaat dan ook
bepaalde waarden die we binnen het
bedrijf belangrijk vinden zoals openheid,
collegialiteit, bereidheid om te leren van
je ervaring en de ambitie om het elke dag
weer iets beter te doen. Ik zie mezelf ook
als een KUBAAN, maar dan wel als een
die aan de rand van de organisatie moet
blijven. Alleen dan kan ik met voldoende
afstand blijven kijken naar wat zich hier
afspeelt, en daarin zit mijn waarde.’
Iedereen draagt bij aan de veranderingen
‘Bij KUBO vinden we het belangrijk dat mensen onderdeel zijn
van de veranderingen die we doormaken. Een mooi voorbeeld
vind ik hoe de inrichting van de nieuwe expeditieruimte van
KUBO Logistics werd georganiseerd. Er was een nieuwe, grote
loods gekocht en de vraag rees: gaan we daar nu werken zoals
we voorheen deden of beginnen we met een schone lei? We
kozen voor het laatste en ik kreeg de taak om een vorm te bieden
waarin de expeditiemedewerkers hun inbreng konden geven.
Daarvoor gebruikte ik het speelgoed Noppers, daar moesten
we gezamenlijk een boot mee bouwen. Dat werd in eerste
instantie één grote chaos. Ron Arensman en ik keken elkaar aan
en vroegen ons af: waar gaat dit heen? Maar het spel leerde ons
hoezeer we meteen in de actie schoten met z’n allen, zonder eerst
de tijd te nemen om na te denken. Daarna lukte het ons om met
nieuwe ogen te kijken naar de workflow. Want als je blijft doen
wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Het is de mannen van KUBO
Logistics gelukt om met grote passen over die valkuil heen te
stappen.’

‘ER WAS EEN NIEUWE, GROTE LOODS GEKOCHT
EN DE VRAAG REES: GAAN WE DAAR NU WERKEN
ZOALS WE VOORHEEN DEDEN OF BEGINNEN WE
MET EEN SCHONE LEI?’

Multidisciplinair brainstormen
‘Deze manier van samenwerken doen we ook bij bijzondere
vragen, zoals van een klant die in de woestijn blauwe bessen wil
telen. Dat was nieuw voor ons en die vraag pakten we op met een
team van verschillende disciplines. In het begin lijkt het dan of je
mensen bij elkaar zet die verschillen talen spreken, maar na een
paar sessies begon men elkaar te begrijpen en werd de groep
een team. We deden dit door te BOP’en: Beelden delen, dan pas
Oordeel vormen, dan pas Besluit vormen. Door beelden te delen,
en die ook op een bord zichtbaar te maken, weet je zeker dat de
inbreng van eenieder wordt gehoord. Zulke processen vragen wat
tijd. Dat zijn we in de doe-industrie vaak niet gewend, maar het
betaalt zich terug.’

‘JE HEBT NIETS AAN EEN VOETBALTEAM WAARVAN
DE SPITS BLIJ IS DAT HIJ SCOORDE, TERWIJL DE
WEDSTRIJD WORDT VERLOREN.’
De kracht van de verschillen
‘Met al deze ontwikkelingen is de rol van directie veranderd. Nog
niet zo lang geleden regelde Ron, als technisch directeur, bij wijze
van spreken zelfs de glazenwasser. Nu zijn er sectormanagers en
gespecialiseerde staffuncties die taken van hen overnamen. De
directieleden konden dat ook loslaten. Dit bedrijf is gezegend
met een directie die profiteert van de kracht van de verschillen.
Wouter is de visionair. Hij ziet de toekomst vandaag al voor zich.
Peter wil de onderbouwing weten: ‘Kloppen de aannames wel?’
En Ron houdt zich bezig met de vertaling naar de praktijk: ‘Hoe
dan?’ En als we na een dag vol stevige discussies met een wijntje
aan tafel zitten, dan heft iemand het glas en speekt hij uit hoeveel
hij de ander waardeert. Dat is echt super om mee te maken. Er is
heel veel ambitie, maar er is ook echt de wens om het samen te
doen. Met aandacht voor elkaar.’

‘NOG NIET ZO LANG GELEDEN REGELDE RON,
ALS TECHNISCH DIRECTEUR, BIJ WIJZE VAN
SPREKEN ZELFS DE GLAZENWASSER.’
Wiggle-wiggle
‘Bij onze hei-sessies hebben we wel eens spelletje gedaan
waarbij een dansje hoort: wiggle-wiggle. Bij dat dansje moet je
gezamenlijk het ritme volgen, wat minder makkelijk is dan het lijkt.
Dat betekent dat je je open moet stellen en tegelijk sta je iets te
doen dat er, van een afstand gezien, belachelijk uitziet. Dat vraagt
onderling vertrouwen en dat is hier. Als ik naar KUBO ga, vertrek
ik om half zes ‘s ochtends uit Eindhoven en blijf ik een nacht in
een Bed & Breakfast. Dat heb ik nog nooit met tegenzin gedaan.
Dat zegt heel veel over de sfeer waarin hier wordt gewerkt.’

Ander kantoor, andere werkwijze
‘Een andere grote verandering was de verhuizing naar het nieuwe
kantoor. De hele inrichting faciliteert openheid, zichtbaarheid en
het creëren van verbinding. Maar ook het gewenste gedrag is iets
dat je moet faciliteren. Om die reden voerden we POENK-sessies
in. Dit acroniem staat voor Praatplaatjes, Opvolgen, Evalueren,
Nakomen van afspraken en Klankborden. Met deze sessies
betrekken we alle afdelingen bij de voortgang van het project.
Vóór de digitalisering stonden er 23 whiteboards op de derde
verdieping waarop alle fasen te zien waren, inclusief groene,
gele of rode emoticons die aangeven of men ‘in control’ is. Je
kunt daar ook een rode vlag hijsen. Dan laat iedereen alles vallen
om te helpen. Inmiddels doen we dit met digiborden en ook in
coronatijd blijken die prima te werken. We hebben ermee bereikt
dat alle disciplines zich verantwoordelijk voelen voor het gehele
project. Je hebt niets aan een voetbalteam waarvan de spits blij is
dat hij scoorde, terwijl de wedstrijd wordt verloren.’
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Kassenbouwbedrijf Roozenburg is dé bouwer van
KUBO-kassen. En dat al een halve eeuw. Siem richtte
het bedrijf op dat hij nu samen met zijn zoon René runt.
Siem: ‘In 1972 startte ik, samen met mijn
neef, een bouwbedrijf voor KUBO-kassen.
In 1974 begon ik voor mezelf, ik was toen
drieëntwintig. Vanaf de start was 95% van
alle kassen die we bouwden van KUBO
en dat is vandaag de dag nog precies zo.
Alleen kon je toen met wat ladders en
een boormachine een kas bouwen en heb
je er vandaag de dag een dieplader met
hoogwerkers en verreikers voor nodig.
Plus aandacht voor de veiligheid en
gezondheid van de medewerkers,
VCA-certificeringen en dat soort zaken.’
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René: ‘Na twee jaar MEAO had ik geen zin meer in school. Ik was
graag piloot geworden van een Apache helikopter, maar dan had
ik op school wat meer mijn best moeten doen. In plaats daarvan
reed ik na schooltijd met de brommer naar waar mijn vader aan
het bouwen was en dan bouwde ik mee. De ontwikkeling in de
kassenbouw, intreden van de mechanisatie, het buiten zijn, het
vrije, dat beviel me enorm goed.’
Siem: ‘Toen hij stopte met de meao wilde ik hem daarvoor niet
belonen met een baan in mijn bedrijf. Hij moest eerst maar een
jaartje elders werken, ervaring opdoen. Maar al gauw kwam hij in
dienst. In 2001 richtten we samen een vof op en later een bv. Mijn
broer André werkte ook vanaf het begin mee, maar hij koos voor
een dienstverband. Dan ben je klaar met werken als je thuiskomt,
als ondernemer ben je dat eigenlijk nooit. Hij is nu met pensioen,
maar gaat graag nog twee dagen per week mee.’
Siem: ‘In de begintijd werkten we voor Arie Kuiper. Die mocht
graag een sigaartje weggeven, maar ik rookte niet. Steeds
weigeren is niet leuk, dus ik pakte ze maar aan en had al snel een
doos vol in mijn auto liggen. Arie was een fijne vent, maar heel
kritisch. Als we aan het bouwen waren, ging hij aan het begin
van de gevel staan, keek langs de spanten en als er een keer iets
scheef stond, zei hij er wat van. Dat kon je dan maar beter meteen
fiksen, want de volgende dag kwam hij weer kijken en als het dan
nog scheef stond, kreeg je dat stevig te horen, en was er geen
sigaar.’

‘HET ZIJN
HARDE WERKERS
BIJ KUBO.
EN DAT ZIJN
WIJ OOK.’
Over de hele wereld
René: ‘Voor KUBO zijn we de hele wereld overgevlogen, maar
de laatste jaren houden we het liever bij Europa. Je bent anders
steeds vijf tot zes weken van huis. Ik heb een vrouw en kinderen
die ik graag wat vaker zie. Hoe dichter bij huis je je geld kunt
verdienen, hoe mooier, toch?’
Siem: ‘Ik heb nog wel eens een vakantie aan een werkreis
geplakt. Dan kwam Els, mijn vrouw, over naar Nieuw-Zeeland en
trokken we daar drie weken rond.’

‘ IK WAS GRAAG PILOOT GEWORDEN VAN EEN
APACHE HELIKOPTER, MAAR DAN HAD IK OP
SCHOOL WAT MEER MIJN BEST MOETEN DOEN.’
René: ‘Zoiets heb ik ook ooit gedaan, maar dat liep anders.
Chantal, mijn vrouw, kwam over naar een camping in Bordeaux, in
de buurt van waar we bouwden. Ik zou tijdens haar verblijf op de
camping niet meewerken, maar uiteindelijk was er elke dag wel
een reden om toch naar het werk te gaan. En het weer viel ook
nog eens tegen, dus zoiets probeer ik niet meer.’
Harde werkers
Siem: ‘René en ik verhielpen ook nog een tijd storingen aan het
luchtmechaniek voor KUBO. Ik weet nog dat we met Pasen naar
KUBO reden, waar Ed Kuiper dan op de zaak was om ons de

benodigde spullen te geven. We hebben ook nog meegebouwd
aan het uitbreiden van de fabriekshal waar nu de Praxis zit. Ik heb
dus ook alle directiewisselingen meegemaakt, maar met alle drie
konden we uitstekend overweg. Alle Kuipers zijn harde werkers
en ze zijn goed voor hun mensen.’
René: ‘Verder hebben we veel contact met de uitvoerders
van KUBO, zoals Ben Wubs, en daarvoor Gerrit Brederoo.
Prima mensen. Ik ging in 2014 naar Nieuw-Zeeland, Gerrit
was vast vooruit gevlogen om daar gereedschap te kopen. Bij
aankoop van al dat spul had hij als cadeautje een radiografisch
bestuurbare helikopter gekregen.
Terwijl ik een container aan het lossen was, ging hij oefenen.
Einde dag vraag ik in het hotel hoe het vliegen is gegaan. Wat
schoorvoetend kwam eruit dat de helikopter hoog in een boom
was geland. Ik heb hem er de volgende dag met een verreiker
uitgehaald.’
Nog steeds een echt familiebedrijf
René: ‘Hoe het verder gaat met de opvolging bij ons weten we
niet. Ik heb een zoon en twee dochters, dus het kan nog alle
kanten uit.’
Siem: ‘Els en mijn dochter Joyce, de zus van René en Chantal,
doen voor een groot deel de administratie van ons bedrijf,
dus voorlopig zijn we nog echt een familiebedrijf.
Net als KUBO.’
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Karin van der Schee en Lorenzo Primatesta
zijn docenten die onder andere het vak
‘tuin GROEN’ geven. Daarnaast komt ook
Paul Steyn aan het woord. Hij is inmiddels
met pensioen, was tuinder, vervulde
verschillende bestuurlijke functies in de
tuinbouwsector en verzorgde de afgelopen
dertien jaar de praktijkbegeleiding voor de
leerlingen van het Herman Broerencollege.
Een nieuwe kas op maat
Paul: ‘We hadden hier ooit een eenvoudige kas in ons eigen
gebouw, waar ik wat planten kweekte met de leerlingen. Maar
na een verbouwing in 2015 verdween die ruimte. Daarop legde
onze bestuursvoorzitter Maarten van Kesteren contact met
bedrijven in en om het Westland met de vraag of zij ons wilden
sponsoren bij de bouw van een nieuwe kas. KUBO meldde zich
direct als hoofdsponsor en KUBO’s Eef ter Laak hielp enorm
met het werven van andere sponsoren uit zijn enorme netwerk.
Vervolgens is voor ons een speciale kas op maat ontworpen,
want hij is natuurlijk vele malen kleiner dan wat KUBO normaliter
bouwt. Maar alle techniek zit erin.’

‘KUBO MELDDE ZICH DIRECT ALS HOOFDSPONSOR
EN KUBO’S EEF TER LAAK HIELP ENORM MET
HET WERVEN VAN ANDERE SPONSOREN UIT ZIJN
ENORME NETWERK.’

‘ LEERLINGEN
WORDEN BLIJ
IN EEN KAS.’
Het Herman Broerencollege in Delft biedt Voortgezet Speciaal
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig
Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke
beperking in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Sinds 2016
beschikt de school over een eigen kas die door KUBO en andere
sponsoren mogelijk is gemaakt.
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Het vak ‘GROEN’
Karin: ‘In de middag krijgen de leerlingen bij ons een praktijkvak:
groen, administratie/verzorging of dienstverlening/koken. Het vak
groen krijg je twee perioden van acht weken en dan drie keer per
week. Dan gaan we zaaien en verspenen, en als de planten groot
genoeg zijn gaan ze de tuin in die we buiten hebben aangelegd.
Zo kweken we bieten, prei en aardappels, maar ook perkgoed
zoals winterviooltjes, primula’s, agapanthus en verbena. Het
perkgoed verkopen we aan ouders en collega’s en met dat geld
kunnen we op schoolkamp extra activiteiten doen. Het afgelopen
jaar schonken we geld aan een goed doel: Stichting MAMAS
zodat moeders in Afrika een moestuin konden starten.’

‘DE KAS IS EEN HEEL FIJNE PLEK VOOR LEERLINGEN.
HET IS ER LICHT, ER HEERST RUST EN JE KUNT ER
TROEP MAKEN. BIJVOORBEELD ALS WE
KERSTSTUKJES MAKEN, DAT KAN DAAR PRIMA.’
Liefde voor groen
Lorenzo: ‘Met het vak groen willen we leerlingen een bepaalde
werkhouding aanleren. Maar ook liefde voor groen. Wat
ze doen is niet vrijblijvend, we stellen eisen aan hun werk.
We hebben twee soorten groepen: arbeidsgroepen en
dagbestedingsgroepen. De eerste groep bereiden we voor
op de arbeidsmarkt. Bij de tweede groep speelt dat niet en
besteden we meer aandacht aan hoe een plant groeit.’
Groen is rustgevend
Karin: ‘De kas is een heel fijne plek voor leerlingen. Het is er licht,
er heerst rust en je kunt er troep maken. Bijvoorbeeld als we
kerststukjes maken, dat kan daar prima. Die verkopen we of
we geven ze aan de bewoners van een verzorgingshuis.’
Lorenzo: ‘In de winter ga ik er met leerlingen aan de slag om
ons gereedschap te oliën en te slijpen.’
Paul: ‘Je merkt dat leerlingen blij worden in een omgeving als
een kas. Groen is rustgevend.’
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‘ ALS IK DOOR
DE HAL LOOP, BEN
IK ECHT TROTS.’
Lucas Kappert werkt al sinds ’97 op de productie en
gaat nog elke dag met plezier naar zijn werk.
‘Mijn eerste baan was bij KUBO. Ik kom uit Den Haag en toen
ik mijn vader vertelde dat ik in het Westland ging solliciteren
als lasser, vond hij dat maar wat stoer, want de Westlanders
stonden bekend als keiharde werkers. Ik werd aangenomen
door Ed Kuiper en kwam te werken onder Louis Nettenbreier.
Louis was een enorme botterik, maar achteraf kan ik de
waarde van zijn gedrag wel zien. Ik heb heel veel van hem
geleerd. We hadden een vader-zoonrelatie, maar dus ook
met de strijd die daarbij hoort. Ik werd zijn assistent en dat
maakte het nog erger: ik kon het nooit goed doen bij hem,
want het kon altijd beter. Ondanks onze wrijving, wist ik ook
toen al dat deze man een hart van goud had. Louis werd ziek
en overleed na drie maanden. Veel te jong. Zijn crematie was
de mooiste die ik ooit had meegemaakt en daaruit bleek hoe
geliefd hij was. En zeker bij mij. Nog steeds denk ik aan hem,
ook al overleed hij bijna 11 jaar geleden.’
Je wordt gewaardeerd
‘Het personeel hier wordt erg gewaardeerd. In de
arbeidsvoorwaarden maar ook in allerlei extra’s. Kom je in de
fabriek, dan loopt iedereen er in dezelfde, degelijke kleren bij.
Er is eenheid en gelijkwaardigheid. Wij beginnen elke morgen
bij ons POENK-scherm waar we de nieuwe dag doornemen en
ook even terugblikken op de dag ervoor. Dat is fijn, dan maak je
een gezamenlijke start. En er is aandacht voor onze drie thema’s:
veiligheid, kwaliteit en productie. Op alle drie willen wij een 8+
halen.’

‘ER IS AANDACHT VOOR ONZE DRIE THEMA’S:
VEILIGHEID, KWALITEIT EN PRODUCTIE.
OP ALLE DRIE WILLEN WIJ EEN 8+ HALEN.’

betekent de inzet van robots bij ons nooit dat we met minder
mensen gaan werken, maar juist dat we meer werk leveren en
van een meer constante kwaliteit.’
Examen in Canada
‘Toen we veel in Canada gingen bouwen en onze kassen steeds
groter werden, kregen we te maken met nieuwe strengere
eisen. Die eisen betroffen niet zozeer onze constructies, maar
ons als bedrijf. Wij moesten als KUBO gecertificeerd worden
en dat betekende onder andere dat ik mijn Canadese examen
lascoördinator moest doen. In Canada! Daar kreeg ik op
maandag een stapel boeken en op dinsdag, donderdag en
vrijdag kreeg ik de examens. Ik zakte met vlag en wimpel. Het
was zo zwaar. Daarna kon ik het gelukkig overdoen in Nederland,
samen met Robbert, waardoor we steun aan elkaar hadden.
We slaagden.’

‘ER IS AANDACHT VOOR ONZE DRIE THEMA’S:
VEILIGHEID, KWALITEIT EN PRODUCTIE.
OP ALLE DRIE WILLEN WIJ EEN 8+ HALEN.’
Als ik hier ben, ben ik ook helemaal hier
‘Toen ik chef was, ging ik altijd op zaterdag even kijken in de
fabriek. Dan nam ik gebakjes mee of zoiets. Het bonnetje kon
ik altijd inleveren. Als ik op zo’n vrije dag door de aluminiumhal
loop, ben ik echt trots. Alles is veilig, netjes en goed geregeld. Je
ziet de vrachtwagenchauffeurs ook kijken van: zo, dit is een groot
bedrijf. Want je rijdt er vooruit in en vooruit weer uit. Als ik hier
ben, denk ik nooit aan thuis. Dan ben ik echt helemaal hier. Ben
ik thuis, dan denk ik stiekem af en toe wel aan de zaak. En elke
maandag heb ik er weer zin in.’

Kansen grijpen
‘Bij KUBO kun je je eigen interesses blijven volgen. Wij hadden
met een groepje bedacht dat het zou lonen om twee lasrobots
te kopen. Die machines zijn prima inzetbaar voor standaardwerk.
Maar wij hebben ook veel specialer werk dat we door lasrobots
zouden willen laten doen. En dan sneller dan een mens dat kan.
Dat lukte niet met de operators die we bij de aanschaf van de
robots hadden aangenomen, die zijn inmiddels ook uit eigen
beweging vertrokken. Daarop werd ik gevraagd of ik operator
wilde worden. Die kans greep ik aan. Op de Werkvoorbereiding
werkte Robbert van Lieshout, die een beetje was uitgekeken op
zijn werk. Maar zo’n goeie gozer wil je natuurlijk niet kwijt, dus we
vroegen of hij interesse zou hebben in het programmeren van
de lasrobots. Die kans greep hij weer aan. Nu loopt hij bij ons
en doet de voorprogrammering, waardoor wij als operators met
minimale aanpassingen maatwerk kunnen laten lassen. Overigens
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‘Mijn baan is een van mooiste van de wereld. Je bent altijd
buiten en ik ga aan de slag als iedereen zo’n beetje klaar is.
Dus ik ben degene die de kas afmaakt. Dat betekent dat ik
het mooiste resultaat te zien krijg. Daarom werk ik alles tot
op de millimeter af. Dat is kennelijk een vrouwelijke kant van
mij. Als ik strippen moet knippen doe ik dat heel netjes en
daarna moet alles keurig opgeruimd zijn. Als ik wegga en me
omdraai, wil ik naar iets kijken waar je trots op kunt zijn.’
Van Nederland tot Nieuw-Zeeland
‘Vroeger beglaasde ik ook wel daken. Eerst met de hand en
later met een ‘hoppertje’, de voorloper van een hoogwerker,
maar toen de kassen steeds hoger werden moest je fors gaan
investeren in apparatuur. Daar had ik geen zin in en ik had er
ook het geld niet voor. Ik vond het benedenwerk prima. In 2008
werd ik door KUBO benaderd voor een klus en sindsdien zijn ze
mijn grootste klant. De laatste anderhalf jaar werkte ik vooral in
Nederland, dat zal ook wel met corona te maken hebben. Maar
ik heb veel voor KUBO in Frankrijk gewerkt en ook in Australië
en Nieuw-Zeeland. Ik ging dan altijd samen met mijn broer Cees,

Gert van der Kruijk is al dertig
jaar actief als zelfstandig
gevelmonteur, de laatste
dertien jaar vooral voor KUBO.
Een mooier vak is voor hem niet
denkbaar.

‘ALS CEES GAAT ZINGEN, PAKKEN WIJ ONZE BORDEN
EN GAAN WE BUITEN VERDER MET ETEN.’
Glasbak 1664
In Frankrijk hadden we een glasbak voor het snijafval. Het
was een mooie zomer, dus ’s avonds verdwenen er heel wat
bierflesjes in die bak. Na een paar weken was de bak helemaal
vol met de groene flesjes 1664. Ik maak er een foto van en stuur
hem naar Ron Arensman met de tekst: ‘Dit is nou een glasbak’.
Stuurt hij terug: ‘Stelletje cowboys’.’

‘ HET MOOISTE
VAK VAN
DE WERELD.’
een heel grote, sterke kerel. Dat was heel leuk. Vaak waren we
zes weken van huis, nu is men het al na 10 dagen zat. Natuurlijk
hadden we ook wel eens gedoe onderling, dan zat ik wat te
‘kwarren’ en dan gooide Cees een sjekkie naar me en dan was
het weer goed.’
Over broer Cees
‘Aan onze samenwerking kwam een abrupt einde toen hij in
2015 bij het bouwen van een kas, niet van KUBO overigens, een
ongeluk kreeg. Hij viel van grote hoogte op een betonnen vloer
waarbij hij zijn heup en pols verbrijzelde. Daar is hij nooit goed
van hersteld. Hij had continu pijn, zat onder de medicijnen en kon
niet werken. In 2018 beroofde hij zichzelf van zijn leven. Hij had
me beloofd het niet te doen en heeft ook zijn best gedaan er het
beste van te maken, maar dat is hem helaas niet gelukt.’

‘HIJ VIEL VAN GROTE HOOGTE OP EEN BETONNEN
VLOER WAARBIJ HIJ ZIJN HEUP EN POLS
VERBRIJZELDE. DAAR IS HIJ NOOIT GOED VAN
HERSTELD.’
Zingen waar het maar kon
‘Cees was in het Westland bekend als de vertolker van het
nummer ‘Oeauw Kassenbouw’, dat hij in 1995 samen met Peter
Kruithof had geschreven voor de band Kromme Jongens. In die
band zong hij covers in de stijl van Joe Cocker. Op een gegeven
moment is hij benaderd door mensen die een musical over het
Westland gingen maken en daarin kreeg hij met zijn eigen lied
ook een rol. Hij stond graag in de aandacht. Ik weet nog dat we
met de mannen van Roozenburg in Frankrijk een KUBO-kas aan
het bouwen waren. ’s Avonds gingen we eten in een restaurant
waar ook een open podium was en waar door verschillende acts
werd opgetreden. Nu was Cees zo dat als hij een microfoon zag,
dan moest hij zingen. Dus ik had René Roozenburg al ingeseind:
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als Cees gaat zingen, pakken wij onze borden en gaan we buiten
verder met eten. Ook als was het zes graden. En ja hoor, het
podium is een seconde leeg en Cees loopt naar de microfoon en
begint te zingen. Wij met de hele club naar buiten, waardoor hij
alleen nog Frans publiek had. Komt hij na het zingen naar ons toe
en zegt tegen mij: ‘Dat heb jij zeker geregeld, mooie klootzak?’
Dat was lachen.’

Flinke val
‘Wie zijn leven lang met glas werkt, zit onder de littekens, ik
ook. Daar ontkom je niet aan. Anderhalf jaar geleden was het
ernstiger. Toen viel ik van mijn eigen hoogwerker, ik had een
plank gemaakt om dichter bij het werk te kunnen staan. Ik stond
op zeven meter hoogte en viel met mijn hoofd net naast een
betonnen poot.
Ik was 10 minuten buiten bewustzijn. Een Poolse jongen van
Roozenburg, Tobias, heeft mijn gezicht uit de modder getrokken,
anders was ik gestikt. Ze hebben meteen de ambulance gebeld
en die zeiden dat ze me wakker moesten maken. Ik werd half
dromend wakker en had geen idee wat er was gebeurd. ‘Je bent
gevallen’, zei iemand. Ik keek naar de hoogwerker en dacht: dat is
best hoog. Ik stond op en wilde eigenlijk weer aan het werk gaan,
maar toen voelde ik mijn ribben pijn doen (ik had een klaplong
en drie gebroken ribben) en zag ik ook dat mijn hand vanaf de
pols de verkeerde kant op stond (ik had van schouder tot pols
veertien breuken). De arts in het ziekenhuis zei dat ik mijn werk
wel kon vergeten. Daar schrok ik enorm van.
Op kantoor zou een dag voor mij een jaar duren. Na zes weken
ging het gips eraf en ik had niet eens de kracht om een leeg
koffiebekertje op te pakken. Inmiddels kan ik weer werken als
voorheen. Ik heb alleen een metalen plaat in mijn pols, waardoor
ik mijn hand niet meer zo ver kan buigen. Ik ben er vrij luchtig
over, maar voor mijn moeder was dit allemaal natuurlijk enorm
schrikken, bijna had ze weer een zoon kunnen wegbrengen.’
Genieten van elke dag
‘En toch is de slotsom dat ik de leukste baan van de wereld heb.
Ik ben nu 56 en heb nooit last van mijn rug of knieën gehad.
Dat zal voor een groot deel geluk zijn en misschien komt het
ook wel door gezond leven. Maar in elk geval voel ik
me fit en geniet ik elke dag van mijn werk. Wat wil je
nog meer?’
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‘ ALLES OP BASIS
VAN VERTROUWEN.’
Arnold en Peter de Vrij heten
al meer dan dertig jaar ‘Arnold
and Pete DeVry’. Want in 1989
pakten ze hun biezen om na
tien uur vliegen te landen in
Vancouver in Canada. Dit was
een tussenstop. Hun doel was
een kas in de Verenigde Staten
te gaan bouwen. Maar Canada
liet hen niet los en al snel werd
DeVry Greenhouses de tweede
Canadese klant van KUBO.
Pete: Onze tuindersgeschiedenis gaat best wel een tijdje terug.
Onze opa Dirk begon in 1930 met een kas in Nieuwerkerk aan
den IJssel, met allerlei groenten. Dat was nog plat glas, net voor
de oorlog ging hij de hoogte in en werd het een echte kas. Onze
vader Arie kwam in 1949 bij het bedrijf toen hij nog maar 14 jaar
oud was. In 1977 stapten onze ouders over van groenteteelt naar
snijgerbera’s. Ze verkochten hun bedrijf in 1987 om in 1989 te
emigreren. Ik heb veel respect voor onze ouders die zo’n grote
stap durfden te maken als vijftigers. Maar mijn vader was de
Nederlandse bureaucratie zo zat. Ik hoor van Nederlandse telers
dat ze 20 tot 30% van hun tijd bezig zijn met het administreren
van hun kunstmestgebruik en emissie, zonder dat ze enige
invloed op die hoeveelheden kunnen uitoefenen.’

‘IK HEB VEEL RESPECT VOOR ONZE OUDERS
DIE ZO’N GROTE STAP DURFDEN TE MAKEN
ALS VIJFTIGERS.’
Het land leek ons uit te nodigen
Pete: ‘Arnold was toen 19 en ik 22. We waren groen als gras,
maar hadden veel zin in dit grote avontuur. Ik was een paar
dagen voor mijn achttiende verjaardag al naar een kwekerij in
North Carolina gegaan om daar een paar jaar te werken. Arnold
en ik hadden geen van beiden zin om een bedrijf op te bouwen
onder de Nederlandse regelgeving en wilden naar Amerika.
Het idee was om in de staat Washington land te kopen. Dus
gingen mijn vader ik in ’87 kijken naar de mogelijkheden. Naar
Washington vliegen was het meest voordelig via Vancouver.
Daar verbleven we in een hotel en de volgende dag, zondag,
gingen we naar de kerk. Er was geen wolkje aan de lucht en het
uitzicht op de bergen rondom ons was prachtig. Kortom, het
land leek ons uit te nodigen. Dus besloten we op maandag om
de omgeving maar eens te verkennen, waarbij allerlei deuren
voor ons openden. Er was veel land beschikbaar, Vancouver had
een bloemenveiling, er was een afdeling van onze kerk en – fijn
voor onze ouders die minder goed Engels spraken – er waren
ook veel Nederlanders.’
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Toch niet het beloofde land
Arnold: ‘Het had weinig gescheeld of we hadden al eerder, in
1986, land gekocht op een uur rijden van het Witte Huis, maar
het werd dus Canada. Dat had nog een reden. De Verenigde
Staten zouden wij binnenkomen met een investeerdersvisum
voor vijf jaar, dat je daarna elk jaar weer opnieuw moet
aanvragen. Dan kan het dus gebeuren dat, als je net een
goedlopend bedrijf uit de grond hebt gestampt, de overheid
besluit dat je maar moet stoppen. Dat was gebeurd met boeren
in Texas. Die onzekerheid wil je niet, niet met de investeringen
die een kas vraagt.
Wij hebben geen moment spijt gehad van ons besluit om in
1989 in Chilliwack, British Columbia neer te strijken. We zitten
daar nog steeds. Ik woon 600 meter van waar we begonnen en
Pete 200 meter.’

‘WIJ HEBBEN GEEN MOMENT SPIJT GEHAD
VAN ONS BESLUIT OM IN 1989 IN
CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA NEER TE
STRIJKEN. WE ZITTEN DAAR NOG STEEDS.’
Ed met zijn camper
Arnold: ‘Ook ik was eerder een paar maanden in Amerika
geweest en zag emigreren meteen zitten. Onze eerste kas lieten
we bouwen door een concurrent van KUBO, maar dat ging niet
zo lekker. Toen kenden we KUBO nog niet. Via tomatenkweker
Casey Houweling, die ook van Nederlandse komaf is, kwamen
we in contact met Ed Kuiper.
Hij had een camper en kwam langs met zijn vrouw en zoons
Casper en Wouter, en het was een geslaagde kennismaking.
Onze eerste aanbouw werd vervolgens door KUBO gedaan en
daarna elke nieuwe kas. Op het eerste jaar na, hebben we elk
jaar uitgebreid met een paar duizend meter kas. Zodra we geld
hadden verdiend, belden we Ton Bellekom van KUBO. Ook toen
we later een ander bedrijf met twee kassen van onze buurman in
Langley kochten, hebben we die helemaal laten renoveren door
KUBO. En op dit moment bouwt KUBO in Alberta een kas – ik
kan de voortgang volgen via een webcam – en als die klaar is
hebben we in totaal 30 hectare kas.’
Bij ons zijn relaties er voor de lange termijn
Pete: ‘Bij KUBO ontbrak letterlijk nooit één boutje of moertje.
En we hebben nog nooit problemen gehad met onze kassen.
In 2007 breidden we uit naar Alberta, de provincie landinwaarts
naast British Columbia. Dat is de meest zonnige staat, maar ook
de meest winderige. Maar we hebben er nooit schade gehad.
Verder hebben we een uitstekende relatie met Eef ter Laak.
Hij heeft zoveel ervaring en kennis van oude en nieuwe kassen
over de hele wereld, die hebben de jongeren van de hogere
technische scholen niet, die hebben andere kennis. Maar Eef
begrijpt waarom je soms haast hebt, vanwege het weer of iets
dergelijks. Verder zijn wij loyaal. Dat zijn we naar KUBO, maar
ook naar onze klanten.
Zo leveren we al 30 jaar perkgoed aan de Real Canadian
Superstore, wat betekent dat we niet leveren aan hun concurrent
Walmart. Wij gaan relaties aan voor de lange termijn en dat
moet ook want de infrastructuur die wij nodig hebben, bouw
je niet op korte termijn op. We hebben bijvoorbeeld 60 trailers
en misschien wel 20.000 Deense karren. We hebben een team
dat de verkoop van onze klanten analyseert en hun inkopers
adviseert. Ook hebben we een team dat de winkels langsgaat
en zorgt dat alles er mooi bij staat. We zijn allemaal met elkaar
verbonden op basis van vertrouwen.’
Een klik met de mensen
Arnold: ‘Met de mensen die we via KUBO leerden kennen,
hebben we een klik. Met Wouter Kuiper, met Jan Vellekoop van
PDI, met supervisor Arthur Tsalamangos uit Australië en Ap van
der Helm. Maar het meeste contact hebben we met Eef, die
heeft zoveel passie en energie voor het vak.
Wij zeggen altijd: Als Eef hier is, dan is de rust elders.’
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[ Nog geen kilomter van ons hoofdkantoor
vandaan, strand van Monster ]
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‘BIJ KUBO GAAN
WE VOOR EEN 9.
MET ALLES.’
Martijn van Winden was tuinder, maar werkt sinds 2005 bij KUBO
en is nu Customer Support Coördinator.
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‘Mijn vader was tuinder en ik groeide als
vanzelfsprekend het bedrijf in. Ik had de
middelbare tuinbouwschool gedaan, maar
mijn vingers waren eerder zwart dan groen;
ik was meer technisch aangelegd. Dat zei
ik ook tegen mijn vader en die zei: “Dan
halen we er iemand bij die wel groene
vingers heeft”. We hebben toen te zwaar
geïnvesteerd en dat pakte verkeerd uit.
Op het dieptepunt wilden onze crediteuren
wel met ons door, maar het energiebedrijf
vroeg ons faillissement aan. Daarna heb
ik een half jaar vrachtwagens opgebouwd
bij een carrosseriebedrijf, maar na tien
wagens bouwen dacht ik wel te weten hoe
dat moest en verdween mijn uitdaging.
Via via kwam ik met KUBO in contact
en na een gesprek met Wouter werd ik
werkvoorbereider. Die taak bleek zwaar
voor iemand met een spanningsboog
van een centimeter. Ook al omdat ik de
service erbij deed, waardoor ik steeds
uit mijn concentratie werd gehaald. Maar
we ontdekten ook dat de klanten meer
service van ons verwachtten dan wij op dat
moment verleenden. Toen werd bedacht
om mij helemaal vrij te maken voor service.
Dat bleek een schot in de roos. Voor hen,
maar ook voor mij. Ik snap klanten – en hun
urgentie – omdat ik vijftien jaar tuinder ben
geweest.’

Hard maar verantwoord werken
‘De cultuur binnen KUBO is in de loop der jaren wel veranderd.
Hard werken stond altijd bovenaan en bij de oude garde is dat
nog wel zo. Bij latere generaties is dat minder vanzelfsprekend,
maar het betekent niet dat dit een slechte ontwikkeling is. Er is
nu veel meer bekend over wat fysiek en mentaal goed voor je is.
Altijd maar lange dagen maken is dat niet. Het besef dat er meer
is dan werken alleen, is natuurlijk gezond. Maar de ambitie en de
gedrevenheid zijn er gelukkig nog steeds. Bij iedereen.’

‘IK HAD DE MIDDELBARE TUINBOUWSCHOOL
GEDAAN, MAAR MIJN VINGERS WAREN
EERDER ZWART DAN GROEN; IK WAS MEER
TECHNISCH AANGELEGD.’
Kerst ondanks corona
‘Feestjes en leuke activiteiten horen bij KUBO. Het coronajaar
was voor ons dan ook een rampjaar, want we houden ons aan de
regels. Maar dat hield ons niet tegen om met kerst een geweldige
drive-in te houden. Iedereen reed met zijn auto de fabriek in, waar
overal hapjes, drankjes en kerstpakketten werden uitgedeeld. Met
kerst worden ook altijd alle ontvangen relatiegeschenken verloot.
Die had ik uitgestald in kraampjes, met de lotnummers erop, en
die kreeg men door de autoruit aangereikt. Overal waren lampjes.
Robbert van Lieshout had een programma geschreven zodat de
met licht versierde lasrobots bewogen terwijl men langsreed.

‘IEDEREEN REED MET ZIJN AUTO DE FABRIEK IN,
WAAR OVERAL HAPJES, DRANKJES EN
KERSTPAKKETTEN WERDEN UITGEDEELD.’
In totaal rolden er zo’n 100 auto’s door de fabriek. Dat was een
groot succes. Bij KUBO vinden we niet alleen het personeel
belangrijk, maar ook de partners en de kinderen. Daarom was het
heel goed om in dit zware jaar toch iets te organiseren dat hen bij
de zaak betrekt.’
Schieten en Pieten
‘Onvergetelijk voor mij was het paintballen, hier op het
achterterrein. We kregen overalls aan en er werden kussens
opgeblazen om je achter te verschuilen. Geweldig! De dames
vonden het wat minder, maar ik word dan weer een klein jochie.
Lekker knallen zonder aanziens des persoons. Sinterklaas is ook
altijd een feest, als je de gezichten van de kinderen ziet… Sint
en zijn Pieten werden vroeger altijd gespeeld door onze eigen
mensen, want die kunnen goed inhaken op wat ze weten van de
aanwezige ouders. Elkaar in een andere situatie ontmoeten dan

‘ELKAAR IN EEN ANDERE SITUATIE ONTMOETEN
DAN IN JE WERK, GEEFT VERBINDING.
EN HET MAAKT DAN NIET UIT WAAR OF HOE JE
DAT DOET.’
in je werk, geeft verbinding. En het maakt dan niet uit waar of hoe
je dat doet. De komende zondagen hebben we activiteiten van
ons Topfitprogramma op het strand en in zee, zoals golfsurfen en
blokarten. Ook gaan we proeverijen houden in bier, whisky en
wijn. Bij alles wat we bij KUBO doen, ook de plezierzaken, gaan
we voor een 9!’
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met de sterk wisselende metaalprijzen, soms kreeg je er zo weinig
voor dat het niet vol te houden was. Als mijn vader en Henk het
werk niet aankonden, namen we een week vrij en hielpen we
onze vader. Dat sprak vanzelf en dat vonden onze werkgevers
ook. Fazil Kaya, de voorman van KUBO’s aluminiumafdeling, en
mijn vader hadden een heel goede band samen. Fazil zei me ooit
dat voor mijn vader geen klus te zwaar was. Hij deed het gewoon.
In 1990 kreeg mijn vader een heel vervelende hersenziekte waar
hij niet veel later aan zou overlijden.
Toen ben ik ingesprongen. Ik ging praten met Ed of KUBO onze
ijzerleverancier zou blijven, ook als mijn vader niet meer in het
bedrijf meedeed. Toen zei Ed: ‘Als jij net zo’n goeie vent bent
als je vader, dan is dat geen probleem’. Al snel stopte ook mijn
broer Henk. Hij ging werken in de bejaardenverzorging en ik ging
alleen verder tot mijn zoon erbij kwam. Ook hij heet Antonius
Wilhelmus ofwel Toon.
Een gentleman
Mijn vader was een gentleman-ijzerboer. Altijd beleefd en
netjes gekleed. Voor elke gemeente in het Westland had hij
een vergunning en hield hij het verplichte register keurig bij.
Je kon worden aangehouden door de politie en dan moest je
dat boekje laten zien waarin stond wat je van wie had gekocht
en voor hoeveel. Bijvoorbeeld ‘van Piets Swinkels gekocht, twee
haarden, vijftig cent’. En als Piet Swinkels in Naaldwijk woonde,
moest je je vergunning voor Naaldwijk laten zien. Mijn vader was
een gezien man. Omdat hij eerlijk was, maar ook omdat hij altijd
voor iedereen klaarstond. Dat hoort ook bij het Westland, je helpt
elkaar er doorheen.’

‘MIJN VADER WAS EEN GENTLEMAN-IJZERBOER.
ALTIJD BELEEFD EN NETJES GEKLEED.’

‘ WIJ HOREN ERBIJ.’

Gestolen partij profielen
Al die jaren was mijn vaders bedrijf de vaste ijzerafnemer van
KUBO. Als iemand anders probeerde oud ijzer bij KUBO te
kopen, dan kregen ze nul op het rekest, want het was voor Toon.
Dat was ook omdat ze hem vertrouwden, want je zou ook heel
makkelijk kunnen stelen. Er was trouwens een keer een complete
lading alu profielen van het KUBO-terrein gestolen die klaarlag
voor transport. Een paar weken later kwam mijn vader die partij
tegen bij een bedrijf in Schiedam. Hij heeft toen meteen Arie
Kuiper gebeld, die daar heel blij mee was. De politie werd erbij
gehaald en de lading kwam terug.

Niet alleen KUBO is een familiebedrijf dat drie generaties teruggaat,
de firma Koernap is dat ook. Al het afvalmetaal van KUBO wordt door
dit bedrijf afgevoerd. Sinds 1947.
‘Mijn vader A.W. Koernap, Antonius Wilhelmus ofwel Toon,
begon in 1947 met zijn handel in oud ijzer. Hij woonde in
Den Haag en fietste elke dag naar het Westland om ijzer op
te halen. Eén keer per week reed hij langs smederij Kuiper
& Boers. Daar in de Havenstraat stonden dan vaten met
metaalafval die hij meenam. Dan vroeg Arie Kuiper: ‘Nou
Toon, wat krijg ik daarvoor?’ En dan antwoordde mijn vader:
‘Meneer Kuiper’, hij gebruikte nooit voornamen en zei altijd
u, ‘ik wil ervoor geven: 7 gulden 50.’ Dan zei Arie: ‘Nou Toon,
ik denk dat het wel 12,50 waard is.’ En dan werd het een
tientje. En dat deden ze elke week precies zo, terwijl het elke
week om dezelfde hoeveelheid ijzer ging.’
Met vader mee in de Opel Blitz
In de jaren zestig kwam de kassenbouw in zwang en begon mijn
vader ook met het slopen van oude serrekassen. Thuis waren we
met acht kinderen, waarvan zes jongens. We woonden dan ook
in twee huizen naast elkaar in Den Haag. De jongens wilden in
de vakantie graag meehelpen met slopen en ijzer ophalen. Ik
was twaalf en vond het allemaal hartstikke spannend. Mijn vader
had inmiddels een vrachtwagentje, een Opel Blitz, maar daarin
konden maar twee van ons mee. Iedereen reed in die tijd met die
wagens, die borrelkopjes werden genoemd. Grote vrachtwagens
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zag je nooit. Tuinders voeren hun waar met een schuit naar de
veiling en ook mijn vader kon sommige tuinders alleen per schuit
bereiken. Dan huurde hij een week lang een schuit tot-ie vol was
en boomde hij de lading naar de firma Kort in Honselersdijk.
Een flesje cola!
Als het even kon kwamen alle handelaren in oud ijzer elke dag
exact om drie uur ‘s middags bij elkaar in ‘het hok’. Dat was een
onbewoonbaar verklaard huisje waar Rien de Wilde koffie zette.
Daar zat dan een man of vijftien zware shag te roken, soms bakte
iemand er een visje. Als je als jochie meekwam, kreeg je een
flesje cola. Dat kreeg je nergens! Of we gingen naar de Parel
van het Westland in ’s-Gravenzande of naar het koffiehuis in
Naaldwijk, en dan kreeg je wel eens een frietje. Dat wilde je niet
missen!
Toen al afvalscheiding
Naast ijzer begonnen we ook kapot glas op te halen, bijvoorbeeld
na een storm. Daar betaalden we niet voor, daar kregen we juist
voor betaald, vaak in de vorm van een korting op wat we voor het
ijzer moesten betalen. De tuinder was dat glas graag kwijt. Het
bracht ook maar een tientje per ton op en soms zelfs niks. Het
weghalen was ook best gevaarlijk. Je sneed je bijna dagelijks,

maar nooit erg. Sommige tuinders begroeven het liever, maar dat
werkte niet. De grond stuwt het glas na een tijd weer omhoog.
Wij brachten het glas naar Wim en Nol Kort en daarvandaan
ging het naar een fabriek die er schuurpapier van maakte. De
bovenste laag daarvan is namelijk van glas. Ook toen werd er al
goed aan afvalscheiding gedaan. Er mocht bijvoorbeeld geen
staalkabeltje tussen het glas zitten, want dan gingen de scharen
kapot waarmee het schuurpapier werd geknipt.

‘MIJN BROERS HENK, GERARD EN ERNST GINGEN
NA DE MIDDELBARE SCHOOL OOK DOOR MET MIJN
VADER, IK WERD LIEVER METSELAAR.’
Vader werd ziek
Het werk was fysiek zwaar, je liep constant met een zwaarbeladen
bandwagen – een soort lange kruiwagen – van de tuin naar de
vrachtwagen. Mijn broers en ik waren dat gewend, dus mijn
vader wilde het liefst met ons werken. Mijn broers Henk, Gerard
en Ernst gingen na de middelbare school ook door met mijn
vader, ik werd liever metselaar. Later kozen ook Gerard en Ernst
voor ander werk, beiden werden stratenmaker. Dat had te maken

Personeel ontzorgen
Mijn vader zei altijd: ‘Als je ergens spullen ophaalt, laat je de
laadplek keurig netjes achter’. Zo ben ik opgevoed. Dus als ik een
dagje niets te doen heb, ga ik bij KUBO opruimen en vegen. Wij
krijgen van KUBO een enorme vrijheid en die gebruiken we om
het personeel zoveel mogelijk te ontlasten. Ik zorg dat iedereen
dicht bij zijn werkplekje een geschikte bak heeft staan. Soms zaag
ik er een stuk uit zodat de bak onder een machine past. En we
halen alles tijdig op, zodat er nooit iets in de weg staat. Lang ijzer
halen we zelfs elke dag weg. We hebben nog meer leveranciers,
maar KUBO was en is altijd goed voor de helft van onze omzet.
Een heel sterke band
Van alle bedrijven waarmee ik werk, heb ik de sterkste band met
KUBO. Ik ben met ze opgegroeid en heb groot respect voor
het bedrijf dat er nu staat. Arie, Ed en Wouter zijn stuk voor stuk
geweldige mannen. Noch mijn vader, noch ik, noch mijn zoon
heeft ooit onenigheid met een van hen gehad. Ze denken aan
anderen en ze gunnen anderen hun succes.
Daardoor heeft het personeel hart voor de zaak en wij net zozeer.
We doen ook veel meer dan oud ijzer ophalen. We hielpen mee
met de verhuizing naar de Havenstraat en soms springen we in
bij het laden of lossen. Als ze vragen of wij ergens staal kunnen
bezorgen, dan doen we dat ook. We horen er gewoon bij.
Als ik hier een maand voor niks zou moeten werken, dan
zou ik het doen. Omdat ik dit bedrijf en zijn mensen het
allerbeste gun.
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‘Mijn vader Jan was komkommerteler en hij kon wel eens
de allereerste klant zijn geweest die bij Arie Kuiper een kas
kocht. Dat was in het begin van de jaren 60. Het kasdek
was toen nog van hout. In de jaren daarvoor teelde hij in
platglas. De kasspintmijt was in die tijd een grote bedreiging
van de komkommer en die werd bestreden met chemische
gewasbeschermingsmiddelen.
Maar de effectiviteit daarvan nam per jaar af, doordat ziekten
en plagen meer en meer resistent werden. Toen mijn vader ook
nog eens allergisch werd voor die chemicaliën en later zelfs
ziek, was voor hem de maat vol. Hij had gehoord van een bedrijf
in Zwitserland dat zich met biologische gewasbescherming
bezighield. Hij ging ernaartoe, kwam terug met roofmijt en zette
deze natuurlijke vijand van de kasspintmijt uit in zijn kas. Met
succes, hij hoefde niet meer te spuiten. Dat was in 1967. Dit werd
snel in de omgeving bekend, waarna telers uit de buurt hem ook
om roofmijt vroegen.’

‘IN DE JAREN 80 BOUWDE KUBO ONZE EERSTE
ONDERZOEKKAS EN DIVERSE UITBREIDINGEN.’
Van komkommers naar insecten
‘Mijn broer Peter en ik werkten al vroeg mee in het bedrijf. Als
kind zette ik al houtjes onder de luchtramen van het platglas. In
1972, na het overlijden van mijn vader op 56-jarige leeftijd, kwam
ik in vaste dienst. Ik was zeventien en ging ’s avonds naar school.
Later kwam onze neef Henri Oosterhoek erbij. In de tien jaar die
volgden op de inzet van de eerste roofmijten verschoof onze
aandacht van komkommers naar biologische gewasbescherming.
In 1980 werd dit voor honderd procent onze focus. In de
jaren 80 bouwde KUBO onze eerste onderzoekkas en diverse
uitbreidingen. Ook bouwde KUBO een aantal hectaren voor ons
in Spanje. Recent kocht de gemeente Berkel en Rodenrijs grond
op van telers voor woningbouw. Ook wij werden uitgekocht
en vroegen KUBO om een nieuwe kas voor ons te bouwen,
met uitgebreide faciliteiten voor productie en een grotere
onderzoekscapaciteit.’

‘TOEN ZIJ ONS IN 2019 OP DE TWEEDE PLAATS
ACHTERLIETEN OM NUMMER 1 TE WORDEN IN DE
HILLENRAAD100, GUNDE IK HUN DAT VAN HARTE.’

‘ BIJ KUBO
KRIJG JE WAT JE
HEBBEN WILT.’
Paul Koppert is de CEO van Koppert Biological Systems in Berkel
en Rodenrijs. Zijn vader was één van de eerste klanten van KUBO.
En nog steeds, terwijl alweer de derde generatie Koppert in het
bedrijf actief is, kiest Koppert voor kassen van KUBO.
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Het KUBO-lied
‘In onze hele geschiedenis hebben we nooit met een andere
kassenbouwer gewerkt. We kennen KUBO en de mensen
erachter zoals Arie, Ed en Wouter Kuiper, Ton Bellekom en Jaap
de Vries. Met hen wisten we dat we kregen wat we wilden, ook al
was dat heel anders dan een kas voor groente- of bloementeelt.
Omdat de tuinbouwwereld niet heel groot is, kom je elkaar
regelmatig tegen en dan praat je elkaar bij over ontwikkelingen,
problemen en kansen. KUBO heeft zich net als Koppert
sterk ontwikkeld en toen zij ons in 2019 op de tweede plaats
achterlieten om nummer 1 te worden in de Hillenraad100,
gunde ik hun dat van harte.
Het is een degelijk bedrijf. Wouter heeft lef, maar staat ook met
beide benen op de grond. Ik was eens op een feest van KUBO
waar hij voor zijn voltallige personeel het KUBO-lied ten gehore
bracht. Ook dat vind ik een staaltje van lef.’
Goede techniek is een vereiste
‘Het kassencomplex dat KUBO voor ons bouwde, herbergt veel
van onze kennis van biologische gewasbescherming. Het was
voor de specialisten van KUBO dan ook een heel ongebruikelijke
kas om te ontwerpen en bouwen, maar ze hebben heel goed
meegedacht om aan onze eisen en behoeften te voldoen.
Elke week produceren we daar nieuwe reeksen insecten.
Bij ons draait alles om de biologie, maar daar heb je wel de juiste
techniek bij nodig.’
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[ Richard Burgeler (links) en Robbert Zeeman (rechts):
Beide werkzaam bij KUBO en vrijwilliger bij het KNRM
reddingstation Ter Heijde ]
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‘SOMS KOMT KUBO
EVEN OP DE
TWEEDE PLAATS.’

Robbert: ‘Ik woon al mijn leven lang in Monster en begon bij
de Reddingsbrigade, dat is een door de gemeente gesteunde
dienst die ‘s zomers patrouilleert met kleine bootjes en
daarbij is gericht op het redden van zwemmers. Acht jaar
geleden stapte ik over naar de Reddingsmaatschappij,
met een grotere boot die acties veel verder uit de kust
uitvoert, voor schepen, mensen en dieren. Wij hebben een
pieperdienst en kunnen 24/7 worden opgeroepen door de
Kustwacht. Veel leden van de brigade stappen later over naar
de maatschappij. Dat deed ik en dat deed mijn vader. Ik weet
niet beter.’

in Aberdeen, Schotland. Dan word je in een groepje gezet met
opstappers die je niet kent en moet je onder zeer moeilijke
omstandigheden reddingsopdrachten uitvoeren. Ik volg nu nog
de opleiding Plaatsvervangend Schipper.’

Heel veel opleidingen
Richard: ‘Mijn vrouw en ik wilden graag aan zee wonen en
kwamen zo in Monster terecht. Toen ik de reddingsboot van de
KNRM zag, was ik verkocht. Dat wilde ik ook. Dus ik ging vragen
hoe je mee kon doen. Dat begint met een jaar proeflopen en het

Vijftig keer per jaar een noodsignaal
Richard: ‘Van KUBO mogen wij ons werk laten vallen zodra de
pieper gaat. Dat vind ik echt super en wij zijn ook trots dat we
voor een sociaal betrokken bedrijf mogen werken. KUBO is ook
nog eens een vaste sponsor van de KNRM. Wij rukken zo’n vijftig
keer per jaar uit, waarvan zo’n tien keer in werktijd. De meeste
oproepen zijn namelijk in het weekend en in de zomer. Maar ik
heb het wel gehad dat ik op de eerste dag nadat ik terug was van
vakantie, na een uur mijn werk alweer liet vallen om uit te varen.
Een kwartier na oproep zitten we op zee.’

‘VAN KUBO MOGEN WIJ ONS WERK LATEN VALLEN
ZODRA DE PIEPER GAAT. DAT VIND IK ECHT SUPER
EN WIJ ZIJN OOK TROTS DAT WE VOOR EEN SOCIAAL
BETROKKEN BEDRIJF MOGEN WERKEN.’

Robbert: ‘Wij hebben onze piepers altijd aanstaan. Een enkele
keer meld je jezelf uit, bijvoorbeeld voor een belangrijke
meeting, maar dat doen we zelden en dan nog voor een heel
korte tijd.’

Project Engineer Robbert
Zeeman is zes jaar bij
KUBO in dienst en Richard
van Burgeler kwam twee
jaar geleden aan boord
als Facilitair Coördinator.
Daarnaast stappen beiden
regelmatig aan boord van
een imposante reddingsboot
in de Valentijn klasse, als
vrijwilligers bij de KNRM
in Ter Heijde. Dit geheel
op donaties en vrijwilligers
draaiende reddingsstation
wordt gesteund door KUBO.

‘TOEN IK DE REDDINGSBOOT VAN DE KNRM ZAG,
WAS IK VERKOCHT. DAT WILDE IK OOK. DUS IK GING
VRAGEN HOE JE MEE KON DOEN.’
Gebeurtenissen die je niet snel vergeet
Richard: ‘Een indrukwekkende actie vond ik het redden van een
zinkende zeilboot van een Frans echtpaar, een aantal mijlen uit de
kust. Er zat een groot gat in de romp en toen we hen bereikten,
stonden ze al tot over hun knieën in het water. Met twee pompen
wisten we de zeilboot drijvend te houden. Wij maakten hun schip
toen langszij vast aan het onze, terwijl wij weer werden gesleept
door een andere reddingsboot uit Hoek van Holland. Als je de
zeilboot direct was gaan slepen, zou hij zijn gescheurd. Toen het
stel eenmaal wist dat ze in veiligheid waren, barstte de vrouw in
onbedaarlijk huilen uit. Dan besef je zelf ook wat je hebt gedaan.’
Robbert: ‘Vorig jaar mei zag ik thuis op mijn app dat de pieper
van KNRM Scheveningen afging. Ik zette mijn scanner aan en wist
meteen dat het ernst was. Iets later gaat mijn eigen pieper. Dat
bevestigde dat het echt goed mis was. En dat was het ook. Hoge
zee, veel wind, slecht zicht en enorm veel schuim. Er waren twee
surfers gevonden: één levend, één dood. Op dat moment waren
er nog drie personen vermist. De hele avond hebben we onder
de meest lastige omstandigheden door gezocht. De volgende
dag hebben we twee lichamen geborgen van jongens die tien
jaar jonger waren dan ik. Dat vergeet je nooit meer.’

‘HET VERGT SOMS VEEL VAN JE VRIJE TIJD.
EN ALTIJD OP MOMENTEN DAT HET NIET UITKOMT.’

behalen van allerlei diploma’s en certificaten: EHBO+, Vaarbewijs
1 en 2, Marcom A (communicatie), DAN (Divers Alert Network)
om duikers te kunnen redden en zuurstof toe te dienen. En
dan is er nog HUET ( Helicopter Underwater Escape Training),
een verplicht training om aan boord van een helikopter van de
Kustwacht te mogen. Hierin leer je uit een helikopter ontsnappen
die in het water gevallen. Daarna volgde ik nog de opleiding
scheepsmotoronderhoud: Motor Driver.’
Robbert: ‘Je sluit je opleiding af met een week praktijktraining
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Allemaal hetzelfde doel
Richard: ‘Dit werk geeft je ups en downs. Dat is onvermijdelijk.
Maar je doet het met een team van heel verschillende mensen
die door de vele trainingen enorm goed op elkaar zijn
ingespeeld. Iedereen komt voor hetzelfde doel en weet wat er
moet gebeuren. Als je dan ervaart hoe gesmeerd alles loopt, dan
is dat gewoon prachtig.’
Robbert: ‘Het vergt soms veel van je vrije tijd. En altijd
op momenten dat het niet uitkomt. Toch zet je onder alle
omstandigheden alles op alles om personen veilig terug aan de
wal te brengen. De waardering die je dan van hen krijgt, is met
geen pen te beschrijven.’
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NOG
MAAR
NET
BEGONNEN…
Wij hopen dat we met de fraaie portretten en
heerlijke anekdotes in dit prachtige boek een
stukje van de luisterrijke historie van KUBO
hebben kunnen vastleggen. Voor later.
Want KUBO is nog lang niet klaar.
Misschien blikken onze opvolgers over vele jaren terug op dit
75-jarig jubileum om vast te stellen dat het bedrijf toen nog
maar net was begonnen. En stellen ze vast dat de Kubanen
en haar hun externe relaties nog steeds voor elkaar en de
klant door het vuur gaan. Dat ze hard werken, maar ook
houden van een lolletje. En dat ze nog steeds niet vies zijn
van een biertje. De tijd zal het leren. Wij zullen er in elk geval
alles aan doen om verder voort te bouwen op wat er allemaal
al is bereikt. En we bedanken iedereen die meeschreef aan
onze geschiedenis tot nu toe. Op naar morgen!

