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De ondernemer

Joris Kollewijn is ondernemer op De Lepelaar, een biologisch tuindersbedrijf in het Noord-Hollandse St-
Maarten. Op De Lepelaar worden zowel vollegrondsgroenten geteeld als groenten onder glas. Het bedrijf levert 
grotendeels aan de handel, maar een deel van de omzet wordt behaald door de directe verkoop van eigen 
producten via de boerderijwinkel. Joris verpakt momenteel een aantal bladgewassen handmatig en hij wil meer 
gewassen gaan verpakken. Hij merkt dat consumenten andere eisen gaan stellen aan de groenteverkoop. Er 
ligt steeds meer nadruk op gemak en gebruiksvriendelijkheid (bijvoorbeeld afgepaste 
hoeveelheden verpakte aardappelen), op herkenbaarheid en traceerbaarheid en 
bovendien wil men dat de verpakking er hip en trendy uitziet.

Ondernemersvraag

Hoe kan ik op mijn bedrijf een verpakkingslijn voor consumenten realiseren? 

Ontwikkeltraject 

Wageningen UR heeft José van Gerven van de Kamer van Koophandel bij het traject 
betrokken, evenals verpakkingsdeskundige Mirjam Snel. Zij adviseert en ondersteunt 
bedrijven bij de ontwikkeling van verpakkingen. De eerste stap is het duidelijker definiëren van de wensen 
van Joris. Hij is geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een verpakkingslijn die flexibel is toe te passen op 
meerdere (kwetsbare) producten, met een eenvoudige verpakkingsmachine en met een verpakking die past 
bij biologische producten. De specifieke wensen wat betreft “look and feel” zullen veelal worden afgestemd 
op de wensen van de klant. Mirjam Snel wil een aantal scenario’s gaan doorrekenen, variërend van een 
verpakkingslijn waarbij handmatig verpakt wordt tot een compleet geautomatiseerde verpakkingslijn, waarbij je 
grotere volumes kunt behalen.

Ook is een Noord-Hollandse spinazieteler met een eigen verpakkingslijn bij het traject betrokken. Uit de kennis 
en ervaring van de spinazieteler blijkt dat het zinvol is om op verschillende collega-bedrijven rond te kijken. De 
spinazieteler is bijvoorbeeld op bezoek geweest bij Hessing, die groentes snijdt en verpakt voor supermarkten. 
Hessing heeft verschillende verpakkingsmachines voor een groot aantal verschillende producten. Zo heeft de 
spinazieteler zich een beeld gevormd van de mogelijkheden. Vervolgens heeft hij aangeklopt bij verschillende 
leveranciers van verpakkingsmachines en is het investeringsplaatje tot stand gekomen. Vandaaruit is hij tot een 
keuze gekomen. 

Kennis delen

Net zoals het telen van groente een specialisme is, is verpakken dat ook. Bij het opzetten van een eigen 
verpakkingslijn zul je je de kennis eigen moeten maken; er is wet- en regelgeving over verpakken, verpakte 
producten moeten volgens regels geëtiketteerd worden, je afnemer en de consument hebben verwachtingen 
en machines en verpakkingen kosten geld. Het kan ook zijn dat aanpassingen in het bestemmingsplan, 
dan wel de bouwvergunning, nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

• bestaande schuren voor iets anders gaan worden gebruikt,
• er nieuw gebouwd wordt,
• de onderneming veel bezoekers aantrekt, overlast bezorgt of herrie maakt.

Voor de verkoop van onbewerkte producten, zoals vers fruit of hele groentes, is een 
voedselveiligheidsplan niet verplicht (maar sommige afnemers kunnen het wel eisen), 
voor bewerkte producten wél. 
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 Stappenplan

  
  De stappen die je als ondernemer met een verpakkingsvraagstuk kunt doorlopen zijn: 

1.  Verdiep je in de wensen van je klanten en onderzoek of zij bereid zijn een meerprijs te betalen voor 
het verpakte product. Denk na over de acceptatie van verpakkingen; consumenten staan sceptisch 
tegenover verpakkingen maar zijn ook gevoelig voor gemak. 

2.  Ga na voor welke producten welke eisen worden gesteld aan verpakkingen en maak een overzicht (of 
laat deze maken) van welke mogelijkheden er liggen voor welke producten en aantallen.

3. Kijk rond bij andere ondernemers.
4.  Ga na wat er komt kijken bij de ontwikkeling van verpakkingen en informeer bij een gespecialiseerd 

ontwerpbureau.
5. Voer gesprekken met leveranciers van verpakkingsmachines en vraag offertes op.
6.  Zet alle mogelijkheden op een rijtje, bekijk de plus en minpunten (investeringen en kosten v.s. 

opbrengsten) .
7. Neem een besluit (go/no go).
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