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Groenten snijden voor het gemak

‘B
DICK OFFRINGA

‘Boerenkool van Geert.’’
Chris de Jong, directeur
van Greens&Salads in
Meppel wijst op een la-

ding boerenkool, afkomstig van de
bekende Groninger televisieboer.
,,We verwerken graag groenten uit
de regio. Dat is goed voor de noorde-
lijke economie.’’ De boerenkool ver-
dwijnt ondertussen in de snijmachi-
ne om na vier wasbeurten en via een
centrifuge schoon en droog de in-
pakmachine te bereiken.

Met haar- en zo nodig baardnetjes
getooide en in blauwe jassen gehul-
de werknemers vernemen niet meer
dat het in de snijderij maar 4 graden
Celsius is, de verplichte verwer-
kingstemperatuur voor verse groen-
ten. De meesten dragen oordoppen
tegen het lawaai dat de stampende
machines maken. En laarzen. De
vloeren zijn behoorlijk nat door het
wasproces.

Wat aan groenten op de grond
valt, verdwijnt in een biogasinstalla-
tie of op de composthoop. ,,Regelge-
ving’’, stelt De Jong. ,,Het mag dan
niet meer als voeding voor mens en
dier worden gebruikt.’’ Schoon
groenteafval uit de machines wordt
als voedsel voor varkens afgevoerd.
Een stukje circulaire economie.

Vele duizenden kilo’s sla, broccoli,
wortels, andijvie, boerenkool, wor-
tels en uien die ’s nachts vers van het
land worden aangevoerd, worden
overdag verwerkt tot gesneden
groenten, pakketten roerbakgroen-
ten en doosjes rauwkostsalade. In de
loop van de middag brengen koel-
wagens die naar de klanten. Super-
markten, speciaalzaken, cateraars,

Met de nodige in-
ventiviteit breidt
Chris de Jong zijn
groentensnijderij
Greens&Salads in
Meppel uit. Met
wat hem betreft
steeds meer regio-
nale producten.

groothandelaren en maaltijdprodu-
centen. Deels onder eigen merk-
naam, maar vooral onder de namen
van de afnemers. Naar hun recep-
tuur, wat verschillen in snijbreedtes,
bladgroottes, smaken en verpakte
hoeveelheden oplevert.

De in Leek woonachtige De Jong is
een betrekkelijke nieuwkomer in
het vak. Na dienstverbanden bij
groothandels Deli XL en Makro nam
hij ruim 5 jaar geleden het besluit
‘het kunstje zelf eens te flikken’.

Het zelfstandige ondernemer-
schap startte met een samenwer-
king in vlees en groenten met Ter
Wal. Een half jaar nadat De Jong de
snijderij van groothandel Ter Wal
had gekocht, ging dat bedrijf failliet.
Het was zijn grootste afnemer. Hoe-
wel het werd overgenomen door de
Rotterdamse Kruideniergroep, le-
verde het een en ander hem toch de
nodige hoofdbrekens op.

Geen gemakkelijke herstart, zegt
hij nu. ,,Alles was tot die tijd geleverd
via en gefactureerd door Ter Wal. We
hadden geen eigen telefooncentrale,
geen computers en geen eigen klan-
ten. Het was eigenlijk een lege doos
met acht werknemers en machi-
nes.’’

Ergens in het voorjaar van 2013
werkte de nieuwe groentensnijderij
volledig zelfstandig en werd de sla-
gerij afgestoten. De heropbouw nam

meer tijd dan verwacht, erkent De
Jong. ,,In de voedselsector heb je
niet alles in een week gereali-
seerd. Alles draait om het winnen
van het vertrouwen dat je een
goed product levert. Het duurt
gauw één tot twee jaar voordat je
met grote klanten een deal hebt.’’

Dat het kan bewijst het feit dat
er inmiddels veertig mensen wer-
ken, een verdere toename in het
vat zit en architecten kijken naar
een verbouw- of een nieuwbouw-
plan. De verwerkingsproductie is
in die vijf jaren vertienvoudigd.
,,Onze flexibiliteit en persoonlij-
ke aandacht is onze kracht. We
kunnen de verschillende wensen
van klanten vervullen. Veel colle-
ga’s kunnen dat niet of willen dat
niet meer’’, verklaart De Jong de
groei. Maar er zit inmiddels meer
in het vat.

Zo stapt De Jong met een part-
nerbedrijf – ,,we hebben zelf te
weinig slagkracht om bij alle re-
tailers binnen te lopen’’– in de le-

vering van gesneden verse biologische
groenten. ,,Dit betekent dat we naast
een dagploeg ook een avondploeg moe-
ten instellen. Biologische groenten
moet je apart verwerken.’’ Tegelijker-
tijd is een contract met een A-merkfa-
brikant gesloten voor het vermarkten
van rauwkostsalades.

Het bedrijf heeft nog meer plannen
in voorbereiding, zoals de productie
van maaltijdsalades. Begin volgend jaar
staat de introductie van een soep op ba-
sis van verse groenten gepland. ,,Alleen
maar heet water erbij en je hebt een ge-
zonde beker soep.’’

De Jong mikt met dit product op ge-
makswinkels in de steden, fastfoodres-
taurants en cateraars. Maar hij ziet nog
een mogelijkheid: ,,De huidige trend in
de winkelstraat is koffie. De ene na de
andere zaak in koffie verrijst. Ik voorzie
dat het met soep dezelfde kant op gaat.
In Amerika gebeurt dit al.’’ Om het
groeiproces van de onderneming be-
heerst te laten verlopen, ziet De Jong
voorlopig af van exportactiviteiten
richting Duitsland.

‘Weg naar deal
met grote klanten
duurt gauw een
tot twee jaar’

‘Ik wilde
het kunstje
zelf eens
flikken’

Beter voor de regionale economie
Het Noorden kent nog maar weinig
zelfstandige bedrijven in de voed-
selverwerking, vindt Chris de Jong.
Veel producten die hier van het
land komen, worden elders in het
land verwerkt. Om dat gesleep met
voedsel te voorkomen, maar vooral
om de economie in het Noorden op
te vijzelen, zouden volgens hem
meer landbouwproducten in de
regio moeten worden verwerkt.
Om die reden is De Jong betrokken
bij de projectgroep Gebiedscoöpe-

ratie Zuidwest-Drenthe die de
mogelijkheden voor verwerking in
het Noorden en Overijssel onder-
zoekt. Hij ziet ook onder zijn klan-
ten een toenemende vraag naar
regionale producten.
Zelf neemt De Jong bij drie boeren
rechtstreeks producten af. De
meeste groenten worden echter
aangeleverd door enkele vaste
groothandelaren. Dat is nodig om
het hele jaar rond de markt goed te
kunnen bedienen, stelt hij.
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