Firma C. van ‘t Riet 125 jaar
Firma C. van ‘t Riet Zuiveltechnologie bestond op 16 juli 2013

werkzaam. Het 125-jarig jubileum wordt op 20 september gevierd

betreffen het complete turnkey-installaties
voor zuivelfabrieken.
In Nederland zijn de boerderijzuivelbereiders
nog steeds de belangrijkste afnemers van
C. van ‘t Riet. Ook levert C. van ‘t Riet in
Nederland proeffabriekjes aan bijvoorbeeld
het Nizo en grote zuivelondernemingen.

kaas of yoghurt maken, zodat ze met de
nieuwe machine de kaas of yoghurt krijgen
die ze willen hebben. Maar we kijken ook
of een nieuwe machine door de deur van
de kaasmakerij of zuivelruimte past. We
denken met de klanten mee, leveren niet
alleen een product af.”

met een open dag.

Verhuizing

Innovatie

Twee jaar geleden was C. van ‘t Riet Zuiveltechnologie echt uit zijn jasje gegroeid en
werd een groter pand betrokken in het
5 kilometer verderop gelegen Nieuwkoop.
Rob Rodewijk laat de ruimtes zien waar de
zuivelinstallaties tegenwoordig worden
gebouwd. Er staan grote draineerbakken,
maar ook ronde kaasbakken, doorstroompasteurs, pasteurketels, kaaspersen,
pompen, ijs-accu’s enzovoorts.
De betrokkenheid van firma C. van ‘t Riet
bij haar klanten is door de jaren heen
onveranderd groot gebleven. “We willen
onze klanten echt helpen”, zegt Rémon
Verburg. “We leveren geen standaardproducten, elk item wordt nog steeds op
maat gemaakt voor de klanten. We vragen
de klanten bijvoorbeeld wat ze precies met
een apparaat willen gaan doen, hoe zij

Naast de grote betrokkenheid bij de klanten
is innovatie altijd een kracht van C. van ‘t
Riet geweest. Zo werden in het verleden
voor het snijden van de wrongel de messen
op een planeetroerwerk (Ceres III) geplaatst;
tot die tijd werd de wrongel handmatig met
handmessen gesneden. De nieuwe manier
van snijden vereenvoudigde het kaas maken
en was ook minder arbeidsintensief.
Toepassing van de PLC voor de aansturing
van machines is een van de recentste
innovaties. “Het is overgenomen uit de
industrie en goed toe te passen op de boerderij”, aldus Rodewijk.
Naast toenemende automatisering is
schaalvergroting een trend die C. van ‘t
Riet ziet in de boerderijzuivelsector.
Gemiddeld verwerken kaas- en zuivelboerderijen steeds meer melk. Boeren met een

precies 125 jaar. Het familiebedrijf werd in 1888 opgericht door
Cornelis van ‘t Riet en inmiddels is de vijfde generatie er

HENK TEN HAVE

C.

van ‘t Riet Zuiveltechnologie is een
echt familiebedrijf. Marianne Verburg, de echtgenote van huidige
directeur Piet Verburg, is een achterkleindochter van oprichter Cornelis van ‘t Riet.
De vijfde generatie van de familie, Rémon
Verburg, zoon van Piet en Marianne
Verburg, is inmiddels ook werkzaam binnen
het bedrijf.
C. van ‘t Riet was 123 jaar gevestigd in
Aarlanderveen midden in het Groene Hart,
de bakermat van de boerenkaas. Toch
begon het bedrijf daar niet met het maken
van apparatuur voor zuivelbereiding, maar
met het maken van rijtuigen, vertelt tech-

nisch en commercieel adviseur Rob Rodewijk. Ook wasmachines werden er
gefabriceerd, en strekels waarmee zeisen
werden aangezet (gescherpt). Later legde
C. van ‘t Riet zich toe op ‘zuivelwerktuigen’.
Eerst van uitsluitend hout. Rodewijk: “Alle
apparatuur werd van hout gemaakt. Eind
jaren vijftig kwamen de metalen binnentobbes op en inmiddels zijn alle machines
van rvs. We zijn in de loop der jaren veranderd van een timmerbedrijf in een metaalverwerkend bedrijf.”

Export
Al vrij snel na de oprichting begon C. van

‘t Riet met export van zuivelwerktuigen
naar onder andere Zuid-Afrika waar veel
mensen van (gedeeltelijke) Nederlandse
afkomst wonen. Catalogi uit 1909 en 1910
zijn bewaard gebleven; Marianne Verburg
laat ze zien. Ook het kasboek uit 1888 is er
nog, in zeer goede staat, net als vele foto’s.
Op de open dag wordt veel archiefmateriaal
tentoongesteld.
De export is voor C. van ‘t Riet tegenwoordig
veel groter dan de binnenlandse markt. De
apparatuur gaat over de wereld, van Amerika
tot Oekraïne en Bangladesh tot Rusland. De
ene keer gaat het om apparatuur voor kleinschalige zuivelverwerking en de andere keer

Houten kaasbak uit 1971.

Houten kaasbak uit 1955.
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erderij Mossfield
Kaasmakerij van0bo
in Ierland (20 8).

Kaasmakerij van de familie Verweij
in Polsbroek (2009).

Rvs kaasbak uit met PLC uit
2011.

Open dag
De open dag van C. van ‘t Riet Zuiveltechnologie
vindt plaats op zaterdag 21 september 2013 van
10.00 tot 16.00 uur in het eigen pand,
Energieweg 20 in Nieuwkoop.
Er is een tentoonstelling van oude foto’s en
archiefmateriaal, zoals kasboeken, brieven,
brochures, die soms 125 jaar bewaard zijn
gebleven.
Ook oude en de allernieuwste machines zijn te
bewonderen op de plek waar de machines sinds
2011 worden gemaakt.

ronde kaasbak verwerken tegenwoordig
gemiddeld 2.000 liter melk per keer en
boeren met een gesloten kaasbak 5.000 tot
8.000 liter.
Rodewijk beaamt dat er steeds minder kaas
- en zuivelboeren zijn. “Maar nieuwe zuivelaars staan op”, zegt hij. “Zij spelen in op
de streekproductentrend en zorgen voor
een belangrijke aanvulling van het zuivelaanbod in Nederland.”

dij van
Kaasmakerij vanelgdeiëab(2
012).
Westmalle in B
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