
Binnen het bedrijf waar het drietal werkte 
veranderde het één en ander waarmee 
zij zich niet konden identificeren wat re-
sulteerde in het verlaten van dat bedrijf. 
Enige tijd daarna werden zij benaderd door 
Engie koeltechniek uit Emmeloord die op 
zoek was naar een geschikte partner in de 
ventilatietechniek en stimuleerde hen na te 
denken of zij daarvoor voelden. “We had-
den het gevoel dat er wel plaats was voor 
een kleine onderneming naast de grote ge-
settelde. We zijn fris van geest en interes-
sant qua prijsstelling”, laat Peter weten. De 
kogel ging door de spreekwoordelijke kerk 
en Ventri werd een feit. De drie manschap-
pen hebben ieder hun eigen specialiteit en 
vullen elkaar derhalve goed aan. Arie houdt 
zich met name bezig met de planning en 
uitvoering, Jeroen richt zich vooral op ser-
vice en onderhoud en Peter is verantwoor-
delijk voor de verkoop. Naast de ervaring 
in de ventilatietechniek, hebben Jeroen die 
op een melkveebedrijf opgroeide en Peter 
die van een akkerbouwbedrijf bij Swifter-
bant komt, hun roots in de agrarische sec-
tor. “We weten dus wat een aardappel, ui 
of een pompoen is en hoe die gedroogd en 
bewaard moet worden”, vervolgt Peter. “We 
gaan graag met een boer om de tafel. Als hij 
aangeeft wat hij wil, dan bedenken wij daar 
met elkaar een passende oplossing voor. 
Als we koeltechniek nodig hebben, dan be-
trekken we Engie erbij en omgekeerd. Het 
voordeel van de samenwerking met Engie 

is dat onze procesautomatisering voor de 
ventilatie en hun koelingapparatuur perfect 
op elkaar afgestemd zijn. Met onze auto-
matisering kunnen we elkaars apparatuur 
bedienen, ook op afstand.”

Omwille van een concurrentiebeding kon 
Peter pas per 1 februari toetreden en is er 
ook gewacht met zich uitgebreid te pro-
fileren. “We hebben het tot nu toe van de 
mond tot mond reclame moeten hebben en 
we hebben op een paar thema- en openda-
gen gestaan”, vertelt Arie. “Maar er zijn veel 
mensen uit zichzelf naar ons toegekomen. 
Ze kennen ons nog en we zijn exact het-
zelfde blijven doen als wat we elders deden. 
Klanten zijn ons trouw gebleven en omdat 
we de goede apparatuur van de ACT ter 
beschikking kregen en daar ook dealer van 
geworden zijn, was er een goede basis om 
in te stappen. Dit is een beproefd systeem 
dat zich sinds de oorsprong begin jaren 90 
ontwikkeld heeft tot een betrouwbare pro-
cescomputer met diverse klimaat program-
ma’s met als uitlees- en bedieningsscherm 
een eigentijdse versie en een Ventri touch-
screen. Afgelopen periode hebben we al 14 
schuren voor bewaring geschikt gemaakt. 
We werken door heel Nederland.” “Doordat 
we een klein team zijn, staan we dicht bij 
onze relaties”, vult Jeroen aan. “Als er ge-
beld wordt dat de nood aan de man is, kun-
nen we daar snel op inspringen. De klanten 
waarderen het dat we snel kunnen schake-

len.” Naast dat ze zelf actief betrokken zijn 
bij de installatie, maken ze gebruik van een 
vaste groep ervaren ZZP’ers. Bij projecten 
in Groningen of Zeeland blijven de mensen 
daar in de buurt overnachten omwille van 
de lange reistijd. Vanwege de toenemende 
hoeveelheid werk komt er op 1 april een 
monteur in loondienst. 
Als een bewaring wordt opgeleverd dan 
krijgt de klant begeleiding om deze opti-
maal te kunnen benutten. “Er kunnen af-
spraken gemaakt worden dat we de boer 
blijven ondersteunen bij het bewaarproces. 
Dat kan eventueel per telefoon, maar ook 
dat één van ons fysiek aanwezig is en sa-
men met de boer over het product kruipt 
om het te controleren. Wij kunnen dan 
ook de instellingen wijzigen als dat nodig 
is. Een aardappel, ui of ander gewas heeft 
twee belangrijke fases. Dat is de teelt en 
de bewaring. De meeste gewassen worden 
langer bewaard dan dat ze in de grond zit-
ten. Dus optimale bewaring is van essenti-
eel belang”, weet Peter uit ervaring. “Goed 
bewaren is geen ziekenhuis, maar een ver-
zorgingshuis! Is er in het groeiseizoen een 
stressmoment, dan kun je er op wachten 
dat er in de bewaring problemen ontstaan. 
De kunst is om daar goed op in te spelen. 
En soms zijn er ook minder leuke mede-
delingen, als blijkt dat een product niet te 
bewaren is. Het doel is het maximale uit 
een product te halen. Dan gaat het de boer 
goed én gaat het ons goed.”

Op het industrieterrein van Dronten is sinds vorig jaar een nieuwe onderneming gevestigd. een jonge on-
derneming met bekende gezichten voor bedrijven die gebruikmaken van bewaring voor de meest uiteenlo-
pende producten waarbij de aardappel en de ui het populairst zijn. Op 10 april 2016 zag Ventri techniek bV 
het levenslicht. arie van Dijk en jeroen van Kats gingen op die datum van start en 1 februari jl. voegde Peter 
maljaars zich bij hen en completeerde het drietal. alle drie hebben bijna 25 jaar ervaring in bewaartechniek 
bij een vergelijkbaar bedrijf in flevoland.

Ventri Techniek 
verkoopt een totaaloplossing 
voor uw bewaring!

“We weten wat een aardappel, 
ui of pompoen is en hoe die gedroogd 

en bewaard moet worden.” 
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Toekomst
Het drietal ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. “De bevolking groeit wereldwijd 
nog, waar onze markt in meegroeit. In Fle-
voland zien we dat er geleidelijk meer over-
geschakeld wordt naar biologisch. Omdat 
daar veel met kisten gewerkt wordt, vraagt 
dat ook een andere benadering van be-
waring. Daar zien we kansen en die pak-
ken we aan. De focus ligt op Flevoland en 
Nederland, maar op termijn gaan we ook 
zeker verder kijken. We hebben nu al een 
relatie in Duitsland waar we o.a. onze au-
tomatisering aan leveren en aan de grens 
met Vlaanderen doen we ook zaken”, ver-
telt Peter. “We willen niet de grootste wor-
den, maar wel een goed en stabiel bedrijf 
zijn dat zekerheid biedt.”
Ventri Techniek staat ook open voor nieuwe 
ideeën en laat zien zelf ook innovatief te 
zijn. Naast de standaard systemen, hebben 
ze zelf een verplaatsbare zuigunit ontwik-
keld. Hiermee kan een afdeling ook tijdelijk 
anders geventileerd worden dan waarvoor 
deze is ingericht.

Gaande het geanimeerde gesprek wordt 
wel duidelijk dat het bij dit drietal feitelijk 
niet anders werkt dan bij een veeboer, ak-
kerbouwer of trekkertechneut, er is vooral 
gedrevenheid voor nodig om optimaal te 
presteren. Of zoals Jeroen het verwoordt: 
“Dit werk is onze passie, we zijn er gewoon 
gek van…!”
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foto boven:
In Flevoland worden geleidelijk steeds meer producten in 
kisten bewaard.

foto links: 
De procescomputer met touchscreen.

foto rechts: 
V.l.n.r. Peter Maljaars, Arie van Dijk en Jeroen van kats zijn 
de namen achter Ventri Techniek BV.
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