‘Als iets niet klopt,
dan moet het beter’
Kwekerij N.J.J. de Wit & zn is allerminst een doorsnee bedrijf. Het
ondernemerschap van Peter de Wit springt eruit. Zijn drijfveer is processen
verbeteren in het bedrijf. “Als iets niet klopt, geeft dat niet het beste resultaat.
Dan wil ik ermee aan de slag om zo kostenefficiënt mogelijk te werken.” Zo wil
hij minder fossiele energie gebruiken. Ook broedt de ondernemer op handigere,
betere machines.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Bollenkwekerij
N.J.J. de Wit
N.J.J. de Wit & zn in Anna Paulowna is van Peter de Wit.
Het bedrijf teelt 25 ha hyacint, 20 ha tulp, amaryllis en
calla. De bedrijfsruimte beslaat één hectare. Er werken
zes vaste mensen. In 2012 werden de voorste schuur,
een nieuwe kas en de cellenschuur gebouwd. De kwekerij is gelieerd aan Nord Lommerse Flower Bulb Group
in Hillegom, maar beide bedrijven zijn losse entiteiten.
“Het is een samenwerkingsvorm tussen twee bedrijven,
waarbij ze elkaar enorm aanvullen.”
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“H

et is nog niet het seizoen”, vertelt Peter
de Wit, eigenaar van de kwekerij in Anna
Paulowna. “Onderhoud is wat de klok
slaat.” Hij loopt langs uitgestalde ventilatoren. Iemand maakt ze schoon en kijkt ze na op gebreken.
“Door stof kan de lucht er minder goed langs. Dat kost
elektriciteit én er wordt minder lucht verzet.” De Wit teelt
hyacinten, tulpen, amaryllissen en calla’s. Als ondernemer
houdt hij zich veel bezig met innovaties en kostenreductie.
“’s Avonds zit ik te googlen. Hoe kunnen we met zo weinig
mogelijk fossiele energie kweken en processen in het bedrijf
efficiënter maken. Noem het mijn intrinsieke motivatie.” Hij
vergelijkt het met zijn grote hobby windsurfen. Ook daar is
hij altijd bezig met vermindering van de weerstand op het
water, zodat zijn energie en de dynamiek van de wind beter
worden omzet in snelheid. “Weer die efficiëncygedachte. Ik
zoom in op alle kleine weerstanden en probeer die stuk voor
stuk te verbeteren. Ik ben nooit bezig met winnen, maar
door die efficiencyverbetering win ik vaker”, zegt hij.
De drive om te verbeteren, zette De Wit in bij de gedeeltelijke nieuwbouw in 2012, waar hij heeft ervaren dat het
gebruik van fossiele brandstoffen een stuk omlaag kan.
Hij had de CO2-reductie van het verminderde gebruik van
elektriciteit, gas en diesel nog nooit doorgerekend. “Het ging
mij in eerste instantie om de kostenreductie.” Maar nu haalt
hij toch een berekening tevoorschijn. “Hier en daar wat geschat”, zegt hij, maar hij voegt eraan toe onder de indruk te
zijn van de verbeterde footprint. Voordat de nieuwbouw er
was, gebruikte hij 1,5 keer meer energie. Door verschillende
investeringen bespaart het bedrijf nu ruwweg 40 procent
energiekosten per jaar. “Wat we nu nog kunnen bereiken, is
vooral finetunen. Maar ik vermoed daar geen grote klappers
meer in te vinden.”

KLAPPER
Het bedrijf trekt gemiddeld 700 MWh elektriciteit per jaar
uit het net. De 800 m2 zonnepanelen, die in 2016 op het
voorste gebouw zijn gelegd, leveren 150 MWh op. Hiermee
bespaart het bedrijf 106 ton CO2. Nieuwe ventilatoren op
gelijkstroom brachten helemaal een klapper. “Minimaal 30
procent minder stroomverbruik en 165 ton CO2-besparing.”
De Wit vindt dat kwekers beter kunnen kijken naar het verbeteren van installaties om energie te besparen. “Ze leggen
daken vol met zonnepanelen, maar de schuur hangt vol met
draaistroomventilatoren. Zonnepanelen kosten vele malen
meer dan het efficiënter maken installaties, maar ze zijn populair door de subsidies. Op apparaten efficiënter maken zit
meestal geen subsidie, maar dat verdien je vaak in een paar
jaar al terug.” Een andere manier om gas te besparen is door
de warmte van de nieuwe kas te gebruiken in het droogsysteem en de cellen, namelijk 30.000 kuub gas per jaar; goed
voor 60 ton CO2 minder.
Op de daken passen nog eens 1.200 m2 zonnepanelen, wat
een CO2-vermindering van 150 ton zou inhouden. Maar
de schoen wringt. “Slechts een klein gedeelte van het jaar
gebruiken we de stroom van de panelen; de weken na de
rooiperiode. Tot aan juni gebruiken we weinig elektriciteit.
Leggen we meer zonnepanelen, dan wekken we nog meer
stroom op, waar we – buiten de SDE-subsidie – niets mee
kunnen. Bovendien krijg je van de energieleverancier min-

Van draaistroomventilatoren naar gelijkstroomventilatoren
verminderde het stroomverbuik met minimaal 30 procent.

der geld voor elke geleverde MWh als je meer zonnepanelen
hebt.” Hij verdiept zich daarom in mogelijkheden om meer
elektriciteit uit de zonnepanelen te kunnen gebruiken. Zijn
pijlen zijn gericht op energieopslag, zoals die in de vorm van
ijs. Hiertoe zit hij in een project ‘Energieneutrale bewaring
van landbouwproducten’. “Je kunt een koelinstallatie laten
draaien als je stroom over hebt. Die maakt er ijs van en dat
breng je in een vat. Als je in het seizoen koeling nodig hebt,
haal je de kou er weer uit, zodat je koeling dan minder elektriciteit kost.”
Phase Change Material (PCM), ofwel fase-overgangsmateriaal, vindt hij ook interessant. PCM-materialen, zoals water
of zouten, slaan energie op bij een bepaalde temperatuur en
geven die bij een bepaalde temperatuur ook weer vrij. “Het
idee is het warmteoverschot overdag in de kas, ’s nachts te
gebruiken. Nu ben ik ’s avonds en ’s nachts aan het stoken
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De 800 m2 zonnepanelen leveren 150 MWh per jaar op.

voor het drogen.” In een cyclus van 24 uur zou PCM warmte
kunnen opslaan en weer afgegeven. Het kan overal in het
gebouw in materiaal gebruikt worden ‘als er maar lucht
langs stroomt’. Door PCM kan nog eens 60 procent worden
bespaard op gasverbruik bĳ het drogen van de bollen; een
reductie van 40 ton CO2. PCM kan bĳ zonnepanelen ook
nuttig zĳn. De panelen worden zomers te warm, waardoor
de efficiëntie afneemt. “Met PCM kun je ze koeler houden,
bĳvoorbeeld door er waterslangen bĳ te leggen. Het schĳnt
dat je met PCM de opbrengst van de zonnepanelen kunt
verdubbelen.” Naast de vraag of dit soort investeringen financieel uitkunnen, twĳfelt hĳ wel om veel meer panelen te
leggen. “De ellende die Wit Flowerbulbs met de brand vorig
jaar heeft gehad, schrikt me af.”

GEVRAAGD VOOR PROJECTEN
Omdat de ondernemer goede ideeën heeft, wordt hĳ nogal
eens gevraagd voor PPS’en en andere projecten. Met mechanisatiebedrĳven werkt hĳ aan verschillende innovaties. Met
Mechanisatie Haarlemmermeer kĳkt hĳ naar het automatisch rechtzetten van hyacinten. Er wordt nu gewerkt aan
een machine die 80 procent meteen rechtop zet, de rest zou
dan nog met de hand moeten.
Bĳ de ontwikkeling van iets nieuws is het zaak als kweker
goede afspraken te maken. Een prettige manier van samenwerken, noemt De Wit de innovatie van de padhakselaar. Toen Peter besloot deze in opdracht te laten bouwen,
maakte Van Dĳk Ruĳgrok een werkend prototype en ging er
demo’s mee doen. De hakselaar werd doorontwikkeld. “Het
mes sneed aan twee kanten. Ik kreeg uiteindelĳk een nieuwe
doorontwikkelde hakselaar en Van Dĳk Ruĳgrok is er niet
bĳ ingeschoten omdat ze er ook voldoende van hebben kunnen verkopen.”
De schuimmachine die ook halfvolle kisten kan schuimen,
bedacht hĳ samen met Akerboom in het project Het Nieuwe
Verwerken. Er wordt nu al een paar jaar geen formaline
meer gebruikt in het bedrĳf. Bĳ de ronde door het bedrĳf
staat de oude dompelmachine nog wel ergens aan de kant.
Hĳ zet deze nu in bĳ amaryllis. “We kĳken samen met
Delphy of we ook in de amaryllissen ziektes op een andere
manier kunnen onderdrukken.”
Ook werkt De Wit graag samen met andere kwekerĳen om
zo elkaar te versterken. Hĳ innoveert bĳvoorbeeld in nieuwe, beter renderende gewassen. “Bovendien hebben we zo
tevens meer vruchtwisselingsmogelĳkheden”, vertelt hĳ. De
Wit zit in Dutch Amaryllis Group, een coöperatie van tien
12

Peter de Wit bedacht de padhakselaar en liet die uitwerken
door Van Dijk Ruijgrok.

kwekers die buiten op een aantal hectares amaryllissen kweken. “Wĳ kweken nu een halve hectare voor deze groep. Een
paar kwekers hier in de buurt doen dat ook. De een plant ze,
de ander spuit ze en ik verwerk ze. We kĳken wat het meest
efficiënt is voor iedereen. “
Ook heeft hĳ een samenwerkingsvorm met callakwekerĳ
Teeuwen & Zonen B.V en callabedrĳf J.C. Van Dĳk & Zn uit
Breezand. “Dat zĳn echt samenwerkingsvormen waarin we
veel voor elkaar betekenen.” Zo teelt Van Dĳk 10 ha calla’s
op zĳn land en in ruil daarvoor teelt dit bedrĳf 3 hectare
calla’s voor De Wit op contract. De calla’s worden bĳ De
Wit gesorteerd en bewaard. In de zomer en herfst zĳn Peter
en zĳn team druk met exportwerk voor Nord Lommerse in
Hillegom, waarvan hĳ mede-eigenaar is. “Wĳ verwerken alle
hyacinten en narcissen van Nord Lommerse en maken ze
exportklaar. Bĳna elke vrachtwagen die hier wegrĳdt, gaat
rechtstreeks naar klanten van Nord Lommerse.”
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