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Duurzame oplossingen voor de tuinbouw. Sercom Regeltechniek doet het door-

dacht en succesvol. Het bedrijf uit Lisse heeft geen last van de crisis. Integendeel. 

Doordat het inmiddels wereldwijd opereert, gaan de slechte tijden in ons land 

volledig voorbij aan Sercom.

Sercom: geen last van de crisis, integendeel!

Doordacht 
duurzaam

het  ONDERNEMERS BELANG  

Sercom-directeur Jan-Willem Lut  tussen de bollen met zijn onlangs 

gewonnen trofeeën, die duidelijk maken dat zijn bedrijf erg succesvol is.

“We lopen internationaal best wel 

voorop als het gaat om doordachte 

regelsystemen voor irrigatie”
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maat en de warmte regelt. Dat gaat inmiddels 
ver over de landsgrenzen ja. We zitten veel in 
Rusland, Oekraïne, Kazachstan en de Baltische 
staten, maar inmiddels ook in Zuid-Amerika 
en Scandinavië. In Polen zijn we marktleider, 
net als in Nederland.”

Sercom is in eigen land in bijna 30 jaar groot 
geworden in automatisering van watergift-
units en klimaatregeling in kassen, bollen-
schuren en bewaarcellen. Lut: “Wij ontwerpen 
en bouwen doordachte elektronica en 
computers voor procesautomatisering. Ons 
leveringsprogramma loopt uiteen van een-
voudige stroomdetectors tot geavanceerde 
klimaatcomputers. Sercom-procescomputers 
zijn betrouwbaar en degelijk. Uniek is de 
bliksembeveiliging die wij op onze appara-
tuur installeren. Onze producten kenmerken 
zich daarnaast door een lange levensduur. 
Het is geen uitzondering als een Sercom 
procescomputer na 25 jaar nog steeds 
operationeel is.”

De elektronica en computers voor proces-
automatisering zijn vooral gespecialiseerd 
in regelingen voor de glastuinbouw en de 
bloembollensector. “Ons assortiment bestaat 

uit procescomputers, randapparatuur, 
software en technische oplossingen voor het 
optimaliseren van de regelingen. Wij kunnen 
voor elk glastuinbouw- of bloembollenbedrijf 
de volledige automatisering verzorgen. Voor 
onze klant betekent dat hij steeds te maken 
heeft met één aanspreekpunt die zijn taal 
spreekt.  We gaan ook met onze tijd mee. Er 
is een gratis app voor de smartphone, een 
handige rekentool waarmee onze klanten in 
hun cel nooit meer een discussie hoeven te 
voeren over het klimaat.”

Meeprofi teren
Sercom ontwikkelt die innovatieve software 
op een uniform platform. Elke klant kan 
daardoor meeprofi teren van nieuwe updates, 
onafhankelijk van het type of formaat instal-
latie op zijn bedrijf. “We lopen internationaal 
best wel voorop als het gaat om doordachte 
regelsystemen voor irrigatie”, vertelt Jan-
Willem Lut. “Nadat de watergift is geoptimali-
seerd, volgt vaak een verdere automatisering 
van de bedrijfsprocessen. Ook dan kunnen 
wij de beste oplossing leveren. Wereldwijd, 
van de tropen tot aan de poolcirkel, hebben 
wij tevreden gebruikers. Dat zijn onze ware 
ambassadeurs.”

 Als er in de Bollenstreek een prijs voor 
het meest succesvolle bedrijf zou 
zijn, is Sercom beslist één van de ge-

gadigden. “Die beker zou er nog wel bij kun-
nen”, grapt algemeen directeur Jan-Willem 
Lut, die samen met zijn compagnon en mede-
eigenaar André van Rooyen de scepter zwaait 
aan de Heereweg 9. “We hebben al heel wat 
waardering gekregen de laatste jaren. Met 
de Horti Fair Innovation Award 2012 voor 
onze Air Monitoring als bekroning. Dat is een 
instrument om de kwaliteit en de productie 
van een gewas te verbeteren. Met het winnen 
van deze prijs die in de hele wereld meetelt, 
hebben we de internationale pers gehaald. 
En ook Lisse daarmee op de kaart gezet.”

Uitbreiding
Het gevolg voor Sercom is dat het werk 
inmiddels binnenstroomt en uitbreiding nabij 
is. Jan-Willem Lut: “We werken hier nu al met 
ruim dertig medewerkers en zijn inmiddels 
zover dat Sercom niet meer alleen de naam 
van ons bedrijf is, maar ook de naam van het 

product. Zoals Ipod of Lego. Bedrijven heb-
ben nu een ‘SERCOM’ hangen, als 

het gaat om een computer 
die in de tuinbouw het kli-

Het Sercom-pand aan de Heereweg in Lisse.


