
019

VMT   .   12 DECEMBER 2014   .   NR 17

REPORTAGE

THEMA: TRENDS: FOOD CONNECTED

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Het enige wat eigenlijk makkelijk ging bij 
het opzetten van het ijsbedrijfje was het ver-
zinnen van de naam: Melt Icepops. Heel 
simpel de Engelse vertaling van de achter-
naam van medeoprichtster Leonie Smelt. 
“We hadden hier een brainstormsessie van 
tien minuten voor nodig”, vertelt Eva Ren-
nen, die zich vooral bezighoudt met de 
zakelijke kant van Melt Icepops, terwijl 
Smelt geldt als het creatieve brein.

Raketijsje
Vriendinnen Smelt en Rennen bespraken 
meer dan twee jaar geleden op een lente-
avond hun levens. Waterijsjes met allerlei 
rare vormen maken leek beiden wel een  
“tof bijbaantje” naast hun studie Sociologie 
(Rennen) en baan als modeontwerpster 
(Smelt). Door een evenement in de Amster-
damse Melkweg ontstond het idee van de 
ijsjes. In de uitgaansgelegenheid werden 
heel veel Raketijsjes verkocht. Een dag later 
stond er in de Volkskrant een groot artikel 
over ‘50 jaar Raket’. “De Raket is al vijftig 
jaar onveranderd. Niemand waagt zich aan 
waterijs. Wij kunnen dat anders en span-
nender, dachten we.” Samen met Smelt  

en een derde persoon die later afhaakte, 
besloot Rennen de stoute schoenen aan te 
trekken. 

Summerschool
Omdat de ondernemers in spe geen ver-
stand van ondernemen hadden, volgde 
Rennen een Summerschool ondernemer-
schap van de Rabobank en de Vrije Univer-
siteit Amsterdam. “Hiervoor moest je je 
idee inleveren. Ons concept gaat over het 
produceren van waterijsjes met wisselende 
vormen en kleine oplages.” Met Melt Ice-

Waterijsjes  
via 3D-printer

Zonder enige kennis van zaken stortten Eva Rennen (26) en 
Leonie Smelt (31) zich met volle overgave in een ongewis  
avontuur: de productie van waterijsjes in allerlei 3D-geprinte 
vormen. Die naïviteit bleek achteraf hun kracht. Volgend jaar 
wordt de productie van hun bedrijfje Melt Icepops opgeschaald.

Jonge ondernemers gaan productie opschalen

pops wonnen Rennen en Smelt de eerste 
prijs tijdens de Summerschool. Met coaches 
onderzochten ze hoe hun nieuwe bedrijf het 
best vorm te geven. Omdat beide vrouwen 
een voedingsachtergrond ontberen, klopten 
ze eerst op de deuren van de voedingsin-
dustrie. Maar hun out-of-the-box-concept 
vond geen gehoor. Wat Rennen en Smelt 
wilden, was niet te realiseren, zo luidde in 
de kern het antwoord. Het sterkte beide 
jonge ondernemers alleen maar meer om 
niet op te geven. 

Flexibel ijsconcept
Het ijsconcept van Melt Icepops vergt veel 
flexibiliteit. Voor al die verschillende vor-
men en figuren die Rennen en Smelt, al dan 
niet in opdracht, wilden laten maken zijn 
matrijzen nodig. Een roestvrijstalen variant 
kost al snel €3000. Niet te betalen 

Melt Icepops maakt waterijsjes in allerlei 3D-geprinte vormen.  
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voor het jonge bedrijf. De oud-student en 
modeontwerpster besloten tegen de stroom 
in te roeien door met een 3D-printer zelf 
matrijzen te printen van plastic (PLA). Dat 
kost niet alleen slechts €3 in plaats van 
€3000, het geeft hen ook de nodige flexibili-
teit. Het ontwerpen en printen, het maken 
van mallen en het produceren van de ijsjes 
gebeurt in één gebouw nabij station 
Amsterdam Amstel. Op de bovenverdie-
ping staan de 3D-printer, een zelfgebouwde 
vacuümvormmachine om mallen te maken 
en natuurlijk computers. Beneden vindt in 
een keuken de ijsproductie plaats en wor-
den de ijsjes opgeslagen in vriezers. Weke-
lijks maken Smelt en Rennen zo’n 1500 tot 
2000 ijsjes. Maar dat is dan ook echt de 
maximumcapaciteit; ze doen alles zelf.

Louis van Gaal
Overal in het kantoor verspreid liggen 
matrijzen die uit de kleine Ultimaker 2 
3D-printer komen, variërend van Louis van 
Gaal tot verschillende Amsterdamse dj’s. 
Hoe gaat het printen van die figuurtjes in 
zijn werk? Eerst tekent de creatieve Smelt 
het figuur of object in Illustrator, waarna 
Rennen een 3D-model maakt in Solid-
Works en dit doorstuurt naar de 3D-printer 
die de matrijs dan in 2 tot 4 uur uitprint. 
Van de matrijzen worden in de vacuümvor-
mer mallen gemaakt van dun PET-plastic. 
Het apparaat, een combinatie van een elek-
trische barbecue, houten plaat en een stof-
zuiger is door de ondernemers zelf 
gebouwd. Het ziet er misschien een beetje 
knullig uit, maar het werkt wel: plastic ver-
hitten, dit vacuümtrekken over de vorm en 
klaar zijn de mallen. Het kostte wat tijd om 
advies te krijgen over het gebruik van de 
juiste soorten plastics en machines. Eerdere 
plastics die ze gebruikten, gingen kapot  
tijdens het invriezen. “Het was lastig 
iemand te vinden die ons serieus nam”, 
ondervond Rennen.

Keuken
De keuken hangt vol met geplastificeerde 
instructiebriefjes over de productie van ijs. 

Ook liggen er tabellen met de ingrediënten-
verhoudingen. Op kantoor ligt een vuistdik 
boek over ijsproductie, waaruit de onderne-
mers de instructies hebben gedestilleerd. 
Purees en siropen worden kant-en-klaar 
aangeleverd om lavendel-peerijsjes, man-
go-ijsjes, aardbei-ijsjes maar ook chilipe-
per-ijsjes te produceren. Rennen geeft aan 
hoe dat in zijn werk gaat: eerst siropen 
koken met water in een pan, afkoelen en 
dan mixen met de purees en sappen in plas-
tic kannen. Na het mixen worden de mallen 
afgevuld met het mengsel en gaan ze de 
vriezers in.

Opschalen productie
De zaken gaan goed. In de horeca en  
catering heeft het bedrijf verschillende 
opdrachtgevers zoals Club Trouw en Brunel 
en ook leverde het ijsjes aan de Dutch 
Design Week. Daarnaast waren er projecten 
in het buitenland, zoals Estland en Enge-
land. Het gaat eigenlijk te goed. Melt Ice-
pops zou veel meer klanten kunnen hebben 
als ze niet aan hun productieplafond zaten. 
Daarom verhuist de start-up volgend jaar 
naar een nieuw pand in Amsterdam-West 

waar de productie wordt opgeschaald van 
maximaal 2000 stuks per week naar 4000 
per dag. Naast hun eigen geld lopen er nog 
gesprekken met investeerders over aanvul-
lende financiering. 
Een hele verandering van houtje-touwtje 
naar een écht volwassen bedrijf. “Hoe gaan 
we die grote hoeveelheden managen, we 
hebben een grote opslag nodig. Het wordt 
een hele uitdaging. Ook pakken we de ver-
koop actief op”, zegt een enthousiaste Ren-
nen. Voor de industriële productie zal Melt 
Icepops ook de PLA-matrijzen gebruiken, 
al moest daarvoor wel de apparatuur wor-
den aangepast. Het zal aanpoten worden 
voor de twee dames, en ze werken nu al 
gemiddeld 50 tot 60 uur per week. Smelt en 
Rennen willen met hun concept de wereld 
veroveren én ook geld verdienen om nor-
maal te kunnen leven. Rennen zucht. Ze 
had nooit kunnen bevroeden dat ze tot hier 
zou komen met Melt Icepops. “Het is goed 
om een gezonde dosis naïviteit te hebben. 
Anders waren we er nooit aan begonnen.”

• MAURICE DE JONG •

Eva Rennen (rechts) en Leonie Smelt printen met een 3D-printer zelf 

matrijzen van plastic (PLA), die als mallen dienen voor de ijsjes.
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