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Op elk moment
en overal verse

aardbeien
Juni is traditioneel de tijd van de aardbeien. We zijn er dol op, 
liefst in combinatie met een flinke dot zoete slagroom. Overal in 
West-Brabant zie je in deze tijd van het jaar de plukkers in de velden 
in de weer. Een prachtig gezicht, dat zo in een schilderij van Van 
Gogh zou passen. Maar je hebt geen idee van de wereld van techniek 
achter het zomerkoninkje in je toetje of taartje.

Aardbeien zijn seizoensfruit, ze worden niet 
voor niets zomerkoninkjes genoemd. Maar de 
hedendaagse consument neemt daar allang 
geen genoegen meer mee. Die wil, overal in de 
wereld op elk moment kunnen genieten. Aard-
beien bij het kerstdiner vinden we inmiddels 
allemaal de gewoonste zaak van de wereld. 
Om dat mogelijk te maken zijn de afgelopen 
decennia heel wat innovaties doorgevoerd in 
de teelt van aardbeien en aardbeienplanten. 
Voets & Donkers Koeltechniek uit Schijndel 
is daar nauw bij betrokken. Het bedrijf pro-

duceert en installeert sinds 1963 op maat 
gemaakte luchtbehandelingssystemen en 
koelinstallaties voor de industrie, voedings-
middelenbranche en utiliteitsbouw. “Eigenlijk 
alles wat gekoeld moet worden of waarbij zeer 
nauwkeurige temperatuurcontrole noodzake-
lijk is. Zo hebben we jarenlang veel gewerkt 
in de cd-industrie en wereldwijd 150 clean air 
units voor de mastering van cd’s gebouwd. Re-
cent hebben we bijvoorbeeld de koel- en vries-
installaties voor grote distributiecentra van 
LIDL en Albert Heijn gebouwd”, vertelt Peter 

Donkers, die samen met Marc Voets eigenaar 
van het bedrijf is. 
Het is een ingewikkelde markt, waarin de klein-
ste verschillen verstrekkende gevolgen kun-
nen hebben, vertellen Peter Donkers en Marc 
Voets. Met name in de nichemarkten zachtfruit 
en kaas heeft Voets & Donkers dankzij innova-
ties en efficiënt inspelen op marktontwikkelin-
gen een toonaangevende positie opgebouwd. 
“Eet je een stukje kaas van Albert Heijn? Dan 
is dat gegarandeerd gerijpt en gekoeld in een 
installatie die wij gebouwd hebben”, zegt Pe-
ter Donkers.

OVERLEVINGSSTRATEGIE
Aardbeien zijn oorspronkelijk echt seizoens-
fruit, dat het vooral goed doet op de schrale 
zandgrond in Brabant en Limburg. De vruchten 
worden in juni geplukt, waarna de planten in het 
najaar uitlopers gaan vormen. “De planten ver-
meerderen zich in de winter als een soort over-
levingsstrategie”, legt Marc Voets uit. Vroeger 
waren telers daarbij helemaal afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Na precies de juiste 
hoeveelheid vorsturen konden de planten ge-
rooid, gesorteerd en gescheurd worden. Dat 
proces verloopt tegenwoordig helemaal kunst-
matig in de koelcellen van Voets & Donkers. 
In zogenaamde doorstroomkoelingen worden 
de planten, met miljoenen tegelijk,  met pre-
cies de juiste snelheid teruggekoeld naar -2 
graden. “Dat inkoelproces is essentieel”, legt 
Marc Voets uit. “Want het geeft ook een kwa-
liteitsvoordeel als je heel snel terugkoelt, dat 
levert betere aardbeien op.” Daarna gaan de 
planten in een koelcel, waarin ze tot een jaar 

bewaard kunnen worden. 
Het klinkt simpel, maar bij dat proces komt 
nogal wat kijken: de inkoelsnelheid, 
temperatuurinstelling en het stapelpatroon 
van de trays hebben per type aardbeiplant ver-
schillende gevolgen. De koelcellen van Voets & 
Donkers zijn dan ook uitgerust met tientallen 
sensoren en bewakingssystemen om dat pro-
ces te controleren. 
Met maatwerk weet het bedrijf steeds weer 
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de 
zachtfruitsector.  “Wij doen alles zelf: van en-
gineering tot de bouw van machines, van het 
schrijven van de software voor de elektroni-
sche besturing tot de installatie en de24-uurs-
service en het onderhoud daarna. Daardoor 
kunnen wij innovatief zijn en maatwerk leve-
ren”, vertellen Peter Donkers en Marc Voets.

GROENFABRIEKEN
Schaalvergroting in de tuinbouw en de tran-
sitie van de volle grond naar kassen zijn de 
belangrijkste ontwikkelingen in de aardbeien-
teelt, vertelt hij. “Wij denken dat de kas het 
uiteindelijk wel gaat winnen, maar dat zal nog 
wel een tijdje duren. De verhoogde treeplan-
ten, wat voor plukkers natuurlijk veel gemak-
kelijker werkt, zijn een tussenvariant.” 
Daarnaast is ook de gesloten teelt in opkomst. 
Dat gebeurt in klimaatcellen in plaats van in 
kassen of de buitenlucht. “Daar hebben we in-
middels ook een paar projecten in gemaakt”, 
vertelt Marc Voets. “Dan werken we samen 
met een leverancier van Controled Atmosphe-
re, want in die cellen spelen bijvoorbeeld ook 
de concentratie van zuurstof, koolstofdioxyde 

‘‘
Wij doen alles zelf: van engineering tot de 
bouw van machines, van het schrijven van
de software voor de elektronische besturing
tot de installatie en de24-uurs-service en
het onderhoud daarna.



Juni 2018 Juni 2018180 181ADVERTORIAL



Juni 2018 Juni 2018182 183ADVERTORIAL

en ethyleen een rol. Het grote verschil met de aardbei-
enteelt is dat de struiken van bijvoorbeeld blauwe en 
rode bessen blijven staan en niet worden gerooid.” 
Door dergelijke innovaties is zachtfruit niet alleen het 
jaar rond verkrijgbaar, maar kan het, in zulke ‘groenfa-
brieken’ ook overal ter wereld geteeld worden. “Dat 
zijn natuurlijk enorme investeringen, maar dat betekent 
dat je als producent veel meer controle hebt over de 
timing en de hoeveelheid van je productie en dat je 
geografisch ook heel dicht bij de afzetmarkt kunt zitten. 
Dat vermindert de transportkosten. En in die gecontro-
leerde omgeving heb je ook geen bestrijdingsmiddelen 
nodig. Voorlopig is de gesloten teelt nog niet concurre-
rend met de Nederlandse kassen die massaal exporte-
ren en transporteren. Maar het gaat een keer gebeuren, 
de vraag is alleen wanneer.”
Dat alles om de tijd tussen het plukken en de verkoop in 
de supermarkt maar zo kort mogelijk te houden. “Er zijn 
al tuinders die het fruit zelf kunnen koelen en verpak-
ken en het rechtstreeks naar de grote distributiecentra 
transporteren, zodat het binnen de kortst mogelijke tijd 
in de supermarkten ligt”, weet Marc Voets.

DUURZAAMHEID
Zo blijft Voets & Donkers inspelen op nieuwe ontwikke-
lingen. “Om echt vernieuwend te kunnen zijn, willen wij 
de regie graag in eigen huis houden. Dat is waar wij als 
relatief klein bedrijf sterk in zijn. Wij zijn bijvoorbeeld 
enorm innovatief in het gebruik van  materialen en ge-
bruiken veel kunststof in onze installaties in plaats van 
koper en staal’’, vertelt Peter Donkers.  Op dit moment 
is duurzaamheid een belangrijk onderwerp en spelen 
er veranderingen in de milieuwetgeving. “Synthetische 
koudemiddelen als F-gas worden uitgebannen en ver-
vangen door natuurlijke varianten als ammoniak, CO2 
of propaan. Dat hangt af van de grootte van de instal-
latie. Daardoor is onze markt nu weer enorm in bewe-
ging. Wij zijn een jaar of tien geleden al gelukkig ruim 
op tijd in die ontwikkeling gestapt en hebben onze 
mensen daarvoor opgeleid.”
Nederland loopt voorop in alle technische ontwikke-
lingen in de voedingsmiddelenindustrie, zeggen Marc 
Voets en Peter Donkers. “In Nederland worden veel 
nieuwe producten op gebied van koeltechniek gelan-
ceerd, voordat ze de wereld ingaan.”

Voets & Donkers
Koeltechniek en luchtbehandeling
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info@voetsdonkers.nl
www.voetsdonkers.nl


