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Markt zachtfruit 
groeit hard
Zon Fruit & vegetables investeert in een saplijn voor de  
productie van sap van zachtfruit. De saplijn staat in een        
nieuwe fabriek van Sun Berry international, een dochter-
onderneming van Zon. De fabriek is al een jaar in gebruik, 
maar onlangs – tijdens de start van het zachtfruitseizoen –    
was de officiële opening.

een topseal geven waardoor de productie 
goedkoper is. Andere manieren van ver-
pakken zijn ook mogelijk, zoals shakers, 
flow-pack. Ook het gewicht kan variëren 
van 125 gram (gebruikelijk in Nederland) 
tot 1.000 gram.
Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in een 
opschoonlijn voor bevroren producten 
waarmee takjes, groene bessen en blaadjes 
worden verwijderd. Op de machine zijn 
vier lasers gemonteerd om metaal tussen 
de bessen te verwijderen. Het bevroren 
fruit is bestemd voor de verwerkende 
industrie zoals bakkerijen en moet daarom 
100% schoon zijn. Nu verwerken ze 1,2 
miljoen kilo als bevroren product. Harm 

Valckx, directeur Sun Berry 
International, verwacht dat 
over vijf jaar deze hoeveelheid 
verdubbeld zal zijn. “Bevroren 
blauwe bessen worden steeds 

meer verwerkt in producten zoals muf-
fins.” Op de saplijn wordt lang houdbaar 
(glazen flessen) en kort houdbaar (plastic 
flessen)  geproduceerd. Klasse 2 fruit (niet 
meer geschikt voor versverwerking) wordt 
gewassen, gecrushed en geperst. Er is een 
speciale lijn om bevroren fruit te verwer-
ken op de machine.

Succes nieuw product
Tijdens de officiële opening sprak Fred 
Brouns, professor Health Food Innovation 
Management van de universiteit van Maas-
tricht, over de gezondheid van blauwe bes-
sen. Hij legde de toehoorders uit dat de 
zakelijke geschiedenis van gezond eten 

ZON, het moederbedrijf van Sun Berry, 
heeft een roerige tijd achter de rug. “De 
druk op de prijs van groente en fruit is 
enorm. Daarom hebben we een enorme 
reorganisatie moeten doen”, vertelt ZON-
directeur Gerjo Scheringa. Volgens de 
directeur zullen coöperaties in de toe-
komst belangrijker worden in de voedsel-
keten, omdat deze goed kun-
nen managen waar producten 
vandaan komen.” Scheringa 
vindt ook dat groente en fruit 
achterloopt in vergelijking 
met andere producten bij het toevoegen 
van waarde. De markt van zachtfruit groeit 
hard. Het staat intussen op de vijfde plaats 
van de top-tien producten van ZON achter 
trostomaten, rode paprika, groene paprika 
en asperges. Aardbeien staan op de achtste 
plaats. “Een aantal jaar geleden was de 
gedachte: als we maar verkopen. Nu den-
ken we: wat is de behoefte van de klant?” 
Deze nieuwe strategie verklaart de investe-
ring in de fabriek van Sun Berry Internati-
onal.

Zachtfruitdivisie
In de nieuw geopende fabriekshal van 
8.000 m2 is de volledige zachtfruitdivisie 

van ZON gehuisvest. Naast de versafdeling 
van zachtfruit met verpakkingslijnen, is er 
een verwerkingsgedeelte voor blauwe bes-
sen die minder geschikt zijn voor de vers-
markt. Dit klasse 2 fruit wordt verwerkt tot 
verse en houdbare sappen. De productie 
van sap is een samenwerking tussen ZON 
en blauwebessentelers. Samen hebben ze 

het bedrijf Vitazon Foods opgericht. Naast 
sap produceert Vitazon Foods gedroogd 
en bevroren zachtfruit. De sappen van 
onder andere blauwe bessen liggen binnen 
twee maanden in de schappen van de 
supermarkt. In het sap komt alleen fruit 
voor van de aangesloten telers. Zo is pre-
cies af te leiden welk fruit in welke fles zit. 
De naam van het sap is dan ook ‘Ons 
Fruit’. 

Bevroren bessen
De fabriek huist onder andere een nieuwe 
verpakkingslijn voor aardbeien die 120 
schalen per minuut kan verpakken. De lijn 
kan verpakkingen in plaats van een deksel 

‘ Zoek naar culinaire    
expositiemogelijkheden’ 
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Europese consumptie

In de nieuwe fabriek van Sun Berry Internatio-
nal wordt zachtfruit verpakt voor afnemers uit 
onder andere Nederland, Duitsland, Enge-
land, Ierland en Scandinavië. Duitsland vormt 
de grootste markt. De consumptie is de afge-
lopen jaren sterk gestegen. Duitsland, Frank-
rijk, het Verenigd Koninkrijk, Benelux en Scan-
dinavië consumeren ongeveer 35.000 ton per 
jaar. Nederland blijft volgens directeur van 
Sun Berry, Harm Valckx, achter. “De Neder-
lander eet ongeveer 12 gram blauwe bessen 
per persoon per jaar.” Volgens Valckx is de 
omzetsnelheid van zachtfruit in de Nederland-
se supermarkten laag, waardoor de con-
sumptie achterblijft. Zachtfruit is vooral in de 
Verenigde Staten populair. Dan volgt Enge-
land en dan pas het vaste land. In Duitsland is 
de consumptie hoog omdat ze daar de wilde 
bosbes kennen. In Zuid-Europa is de con-
sumptie heel laag.

heeft aangetoond dat vier pijlers onderling 
het succes van een nieuw productidee 
bepalen: de agrofoodindustrie, de consu-
ment, gezondheidsdeskundigen en de 
overheid. Brouns hield de aanwezige telers 
voor dat voor een succesvol product het 
niet alleen gaat om wat op het land groeit, 
maar dat het ook gaat om wat consumen-
ten thuis op hun bord krijgen. Volgens de 
Maastrichtse professor is spelen met kleu-
ren essentieel voor een succesvolle ver-
koop van zachtfruit. Zachtfruit zou 
gemengd in de schappen moeten liggen. 
Dit vereist samenwerking van telers van 
verschillend zachtfruit en een andere 
manier van verpakken.

Gezondheidsvoordelen blauwe bes
Over de gezondheidsvoordelen van zacht-
fruit is veel gepubliceerd. De Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) adviseert om 
de inname van groente en fruit te verhogen. 
Gezondheidsdeskundigen adviseren 2-3 
porties per dag te consumeren. In vele 
populaire gezondheidsbladen in de Ver-
enigde Staten wordt de gezondheid van 
vooral blauwe bessen bejubeld. In de weten-
schap zijn bewijzen gevonden voor de vol-
gende gezondheidseffecten: betere bloed-

glucoseregulatie, minder risico op diabetes, 
minder risico op hart- en vaatziekten,   
minder kans op hoge bloeddruk, positieve 
effecten op de botmineralisatie, minder   
risico op de ziekte van Parkinson, betere 
fysieke inspanning, sneller herstel na zware 
inspanning, minder spierpijn. Alles wijst in 
de goede richting, maar omdat bessen rela-
tief duur zijn, worden ze gekocht door con-
sumenten met een hoger inkomen die 
meestal een gezondere leefstijl hebben. De 
gezondheidseffecten kunnen daarom niet 
alleen aan bessen worden toegeschreven. 
Een andere problematiek met het goed-
keuren van gezondheidsclaims van            
bijvoorbeeld bessen is dat het financieel 
alleen haalbaar is door gezamenlijke     
financiering van het bedrijfsleven. 
Om toch een boost in sales te krijgen 
ondanks een gebrek aan goedgekeurde 
claims, is het noodzaak om in tijdschriften 
en recepten over bessen te communiceren 
en vooral in combinatie met ander zacht 
fruit. Brouns’ advies? “Doe dit in gezamen-
lijke acties en in samenspraak met afzet-
kanalen. Zoek naar culinaire expositie-
mogelijkheden en vooral: maak de blauwe 
bes bijzonder.”

het geproduceerde sap heeft de naam: ons Fruit.De verpakkingslijn voor de aardbeien.
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