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IJSSELMUIDEN VENTILATOREN BV

‘Product op elke plek optim
Ze bestaan nog, eenmansbedrijven die met een specifiek
product hun eigen gat in de
markt hebben gecreëerd. IJsselmuiden Ventilatoren BV uit
Voorhout is zo’n bedrijf. De losse ‘IJsselmuiden-ventilatoren’
zijn al zestig jaar een begrip
in de bollensector. “Kwaliteit wordt steeds belangrijker,
men wil op elke plek het product optimaal verzorgen”, zegt
directeur-eigenaar Peter IJsselmuiden.
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O

p de Tom Tom is het tegenwoordig
even zoeken naar IJsselmuiden Ventilatoren BV in Voorhout. In hun opperste wijsheid hebben de verkeersdeskundigen
van de gemeente Teijlingen diverse wegen
afgesloten, waardoor het navigatiesysteem
het spoor bijster raakt. Voor veel bollenkwekers of bollenexporteurs zal dat geen bezwaar
zijn, want voor hen zijn IJsselmuiden-ventilatoren een begrip. Dat is al sinds 1949 zo toen
de grootvader van de huidige eigenaar Peter
IJsselmuiden in het centrum van Voorhout
zijn eerste ventilatoren verkocht. “Als loodgieter kwam hij veel bij kwekers op de dam, hij
wist wat er speelde”. In de fase van schaalvergroting die de bollensector vooral tussen 1965
en 1985 doormaakte, groeide de behoefte aan
mechanische ventilatie rap. Dat werd dan
ook al snel de hoofdtak van het bedrijf. “Het
loodgieterswerk is voortgezet door een aantal
neven van mij”, zegt Peter, die in 1992 in het
bedrijf stapte dat in 1985 verhuisde naar de
huidige locatie aan de Engelselaan 20.

heeft gespecialiseerd, moet duidelijk onderscheiden worden van de grootschalige, veelal
computerbestuurde klimaatbeheersings- en
droogwandsystemen die je tegenwoordig op
veel bedrijven vindt. IJsselmuiden is gespecialiseerd in losse, mobiele- of plafondventilatoren, zoals die in de bollensector gebruikt worden voor beluchting buiten de cel van vooral
klein fust (gaasbakken). Vandaar dat IJssel-

EXPORT
De ventilatietak waarin IJsselmuiden zich
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Onderdelen voor de ventilatoren

muiden tegenwoordig de meeste klanten heeft
bij de export, waar nog veel met gaasbakken
gewerkt wordt, zeker als het gaat om kleine
soorten. Al draait is er ook op menige grootschalige kwekerij nog wel ergens een mobiele IJsselmuiden-ventilator. “ Kwaliteit wordt
steeds belangrijker. Men wil op elke plek lucht
hebben. Bedrijven zitten vaak nokkie vol, extra
beluchting is dan welkom. Of er wordt een partij klaargezet voor de export, die door omstandigheden 24 uur later wordt afgeroepen. Dan
wil de kweker niet dat de kwaliteit die laatste
nacht nog achteruit gaat en zet hij er gauw nog
een paar ventilatoren voor. Een beetje lucht is
altijd beter dan niets. Lucht is zo belangrijk, je
ruikt meteen of een schuur goed geventileerd
is”.
Peter speelt met het aanbieden van zijn ‘ombouwservice’ in op deze behoefte aan losse, extra ventilatiecapaciteit. Veel kwekerijen
hebben ooit overbodige ventilatoren op zolder weggeborgen, die nu weer goed van pas
komen. “Wij kijken ze na en plaatsen ze op
een wagentje, zodat ze op elke plek weer te
gebruiken zijn”. Het monteren van ventilatoren op wagentjes is een van de vernieuwingen
die Peter de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
“We bieden drie standaardwagens aan, maar

aal verzorgd’
als de klant dat wil kunnen we die wel in de
hoogte en in de breedte aanpassen”. IJsselmuiden maakt alle ventilatoren zelf. “Hier worden
alle onderdelen in elkaar gezet”. Als het heel
druk is huurt hij wat losse mensen in. “Omdat
ik alles in eigen beheer doe, ben ik heel flexibel”. De keerzijde is dat hij tijdens het seizoen
- juli, augustus - lange dagen moet maken om
alle opdrachten af te handelen. Hoe modern
een bollenbedrijf ook is, nog altijd is het zo dat
men pas aan ventilatoren denkt als de bollen
in de schuur staan. “Dat is heel frappant”, zegt
Peter. Hij probeert wel voorzichtig bij te sturen.
“Als er tijdens het seizoen op een bedrijf veel
reparaties nodig zijn, stel ik wel eens voor daar
in het rustige seizoen alvast preventief onderhoud op te plegen”.

NAAMSBEKENDHEID
De bollensector is weliswaar IJsselmuiden’s
grootste markt, maar er gaan ook ventilatoren
naar zulke uiteenlopende bedrijfstakken als
de veehouderij, overslagbedrijven van groente en fruit, zalmdrogerijen, de uienbewaring
en zelfs naar krokettenfabrikanten. Binnen de
bollensector zijn de IJsselmuiden-ventilato-

ren over de hele wereld te vinden. Sterker, het
buitenland is tegenwoordig de grootste markt:
van Chili tot Nieuw-Zeeland, van Amerika tot
China: overal draaien IJsselmuiden-ventilatoren. De in de afgelopen halve eeuw opgebouwde naamsbekendheid blijkt goud waard. “Alle
bollenbedrijven in het buitenland hebben of
een Nederlandse eigenaar of een Nederlandse bedrijfsleider en die kennen ons”, zegt Peter.
Anders dan bij de klimaatbeheersingssystemen, is het segment van de losse ventilatoren
qua techniek wel zo ongeveer uitontwikkeld.
Ventilatoren die heen en weer gaan, waardoor
ze minder vaak verplaatst hoeven te worden
zijn inmiddels gemeengoed. Kortom, binnen
de huidige technieken is de efficiency van de
ventilatoren het maximale. Waar in de celbewaring of bij droogwanden computers worden ingezet voor de optimale verhouding tussen kuub-luchtverversing, energiebesparing en
relatieve luchtvochtigheid, is dat in IJsselmuiden’s marktsegment niet van toepassing. IJsselmuiden kan zijn ventilatoren wel leveren met
eenvoudige regelaars, die bijvoorbeeld het aanen uitzetten regelen of het toerental. “Soms wil

men dat de ventilator overdag, als er gewerkt
wordt in een ruimte, minder hard draait dan
‘s nachts”.

KWALITEIT
Kijkend naar de toekomst vindt Peter het grote
aantal stoppende bedrijven in Nederland wel
zorgelijk. De kleintjes vallen af, de paar grote
bedrijven worden almaar groter. Anderzijds
is de groei van de bollen- en bloemensector in
het buitenland positief. Dat compenseert de
niet al te grote binnenlandse vervangingsvraag.
“Eigenlijk gaan onze ventilatoren te lang mee”,
grapt Peter. “Als ik alle ventilatoren van veertig jaar of ouder in onderhoud zou krijgen, zou
ik het werk niet aankunnen”. Op elke materialenveiling van een stoppend bedrijf staan dan
ook wel IJsselmuiden-ventilatoren in de aanbieding, die gretig een tweede leven beginnen
bij een nieuwe eigenaar. Vandaar dat Peter ook
actief is op deze grote tweedehandsmarkt. “We
kijken ze na en knappen ze op, dan gaan ze
weer jaren mee. Daar hangt natuurlijk wel een
prijskaartje aan, want wat we verkopen moet
goed zijn. Tweedehands of nieuw, we staan
absoluut achter de kwaliteit van onze spullen”.

De ventilatoren van IJsselmuiden kunnen desgewenst uitgerust worden met eenvoudige regelaars voor het aan- en uitzetten en het regelen
van het toerental
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