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Kwekerij Ruiter-Wever verdubbelde zijn bedrijf

'Feitelijk doen we ALLES zelf'
Hun veilingnummer van drie cijfers verwijst naar een lange bedrijfshistorie. Maar sinds 2020 rekent

kwekerij Ruiter-Wever uit Andijk niet meer af via de veiling. De afzet van hun tulpen regelen ze zelf,

net zoals ze export en kwekerij van de bollen in eigen handen hebben. Feitelijk doen ze alles zelf.

Zo duurzaam mogelijk, getuige hun investeringen in de nieuwste technieken.

iels Ruiter pakt een rolmaat

om de omvang van de groene

ontvochtigers in de nieuwe kas zo

exact mogelijk te bepalen. De

hoogte konden we inschatten, zo'n

2,5 meter. De vloeroppervlakte

blijkt 4,5 bij 2,6 meter te zijn. Impo-

sante getallen, maar door de poot-

hoogte van de kas, 8 meter, valt de

maatvoering van het apparaat niet

uit de toon. En het betonpad is 7

meter breed, zodat er genoeg loop-

ruimte is. Zelfs het voorste trans-
portdeel van het containersysteem

kan op het beton staan.

Actief ontvochtigen
Vier grote, groene luchtbehande-

lingskasten (LBK's) staan er in de

nieuwe kas van 5.000 m2. „Afgelo-
pen jaar is ons bedrijf in opper-

vlakte verdubbeld. In 2012 maak-

ten we ook zo'n stap. Toen kozen

we voor LBK's die buitenlucht aan-

zuigen, opwarmen en via lucht-

slurven verspreiden. Het lukte het

vocht in de kas beter te beheersen

en het was 50% energiezuiniger
dan in de oude situatie met stoken

en afluchten. Terwijl we toch al

veel werkten met hijsverwarming.

Toch zagen we in die kas met LB-

K's bij bedompt, donker en relatief

warm winterweer nog te veel

Stef en Niels Ruiter

610Hl)f J.C.) Ruiter-Wever in Andijk

Niels (41) en Stef (36) Ruiter

WAS Tulp; 100 ha bollenteelt, 0,9 ha kas voor broeierij (20

miljoen stelen). Tevens ha verwerkingsüopslagruimte

en eigen pension voor 30 personeelsleden.
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vochtproblemen in het gewas.

Scheurblad, zweters en dergelijke."

Nog grotere LBK's zag de Rui-
ter-Wever bij de nieuwbouw niet

als de oplossing. „Wij wilden een

systeem waarmee we onafhanke-
lijk van elkaar kunnen koelen, ver-

warmen en ontvochtigen."

De oplossing kwam via luchtbe-

handelingsapparatuur die ook in

kantoren wordt gebruikt. Green

Simplicity en OC Agri maakten er

een systeem van voor de tulpen-

kas. Het ontvochtigingsproces ge-
beurt nu met terugwinning van

warmte, zodat 40% energiebespa-
ring mogelijk is. Alles is aangeslo-
ten op een centrale warmtepomp

van 200 kW. Die stuurt zijn warmte

en koude nu naar 6 units. Niels

Ruiter: „In de andere kas hebben
we ook twee groene LBK's ge-
plaatst. In de toekomst gaan we de

warmtepomp combineren met
warmtekoudeopslag (WKO), zodat

we op het hele bedrijf energiezui-

niger kunnen werken. De warmte-
pomp heeft capaciteit genoeg."

Ledverlichting

De luchtvochtigheid in de tulpen-

kas is nu maximaal 70 tot 75%, af-
hankelijk van het groeistadium. En

de ontvochtigingsinstallatie draait

196s 1970

nog niet op volle kracht. Het diffu-

se folie scherm ligt bijna continu

dicht. Daarboven beweegt, op basis

van klimaatinstellingen, een apart

energiescherm. Het koelen, ver-

warmen en ontvochtigen wordt

nauwelijks beïnvloed door de assi-

milatieverlichting in een deel van

de nieuwe kas. Er zijn namelijk

leds gemonteerd. De intensiteit is
30 prnol/m2/s, met twee verschil-

lende spectra. In een afdeling

hangt een spectrum dat het gewas

compacter en groener maakt. In

een andere afdeling ligt de focus
op bladspreiding en lengtegroei.

Broeicapaciteit en bijkopen
De kas is hoog en sterk genoeg

voor nog twee teeltlagen. In dat ge-
val moeten er nog een paar groene

units bij. Dat kan, want ze zijn sta-

pelbaar en op behoefte maakbaaL

Voorlopig is de broeicapaciteit vol-

doende, schat Niels Ruiter in. Maar

het bedrijf koopt ook dit seizoen,

net als voorgaande jaren, tulpen bij

collega's bij om aan de vraag van

hun klanten te kunnen doen. Stef

Ruiter, die de afzet regelt, legt uit

waarom. „Vanaf eind december tot

begin mei broeien we gemiddeld

een miljoen tulpen per week. Een
stabiele productie, want dat is het

1977
Jan Ruiter wordt als

18jarige firnoant in de
kwekerij, die zijn vader
Jan in begon.

Broeierij van tulp wordt
opgepakt naast teelt
van bollen en groenten.

Jan Ruiter sr overlijdt

en Jan jr gaat met broer

verder met het bedrijf.
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beste voor de organisatie en het

personeel. Is er meer vraag, dan
kopen we bloemen bij, mits die

voldoen aan onze kwaliteitsnor-

men. Wij focussen op het betere
sortiment enkelbloemige tulpen en

we gebruiken geen kleine bollen.

Gemiddeld wegen onze tulpen

vaak 30 gram per steel. "

Duurzame bollenkwekerij
Stef Ruiter heeft ook de bollenkwe-
kerij van het bedrijf onder zijn

hoede. Die tak richt zich 100% op

enkelbloemige tulpen voor de

broeierij. Geen niches, maar 'bewe-
zen' cultivars van het zwaardere

slag, zo'n acht kleuren voor zowel

vroege, normale als late broei.

In de kwekerij is het bedrijf een
voorloper op het gebied van preci-

sielandbouw. Ze is lid van NLG

Holland, een coôperatie van duur-

zame bloembollenkwekers uit

Noord-Holland, en doet mee aan

het project Nationale Proeftuin

Precisielandbouw (NPPL). „We wil-

len zo duurzaam mogelijk telen.

Daarvoor gebruiken we onder an-

dere big data, vochtsensoren en

een spuit die variabel per dop kan

spuiten. En we werken nauw sa-

men met experts, om het proces

naar duurzamer telen te beheersen

en te optimaliseren."

Optimaliseren

In de broeierij komt duurzaamheid

terug in de genoemde energiebe-

sparing. Bij de nieuwbouw is ook

de recirculatie van water verbe-

terd. „Omdat we alle facetten van

de kwekerij, broeierij, bollenex-

port, bloemenafzet en transport in
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eigen handen hebben, zit je overal

bovenop, weet je wat klanten wil-

len en kan je zaken beter optimali-

seren", zegt Niels Ruiter.
De hele routing en verwerking in

de broeierij is afgelopen maanden

veranderd. De twee Qualitybun-

chers zijn vervangen door twee Fu-

rora-bosmachines. Er kwam een

nieuwe plantlijn en een unit plus

robotarm voor het vullen/legen

van de containers. „We zijn in alles

verdubbeld, maar we hebben hoog-

uit zes personeelsleden extra no-

dig. En er is capaciteit over. Bij-

voorbeeld voor klanten die

maatwerk willen door verpakking

in themapapier of gemengde bos-

sen. We kunnen doorgroeien."

TEKST en BEELD Hans Neefies

2012

Jan Ruiter start met
vrouw Carla Wever
in Andijk een eigen
bollenkwekerij.

Kas gebouwd voor

tulpenbroei. Kort

daarna volledige

Niels Ruiter komt in 

kwekerij Ruiter-We- 

ver, dat blijft uitbrei-

den en ook veredelt.

Ook Stef Ruiter komt Bedrijfsomvang

in het bedrijf. verdubbeld. Broers
Niels en Stef worden
eigenaar,

De grote, groene

luchtbehande-

lingskasten (LBK's)

kunnen ontvochti-

gen, koelen en ver-

warmen. Ze staan

midden tussen de

afdelingen

2020

Wederom nieuw-
bouw en verdubbe-
ling van het bedrijf.

focus op tulp.
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