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THEMA: FUNCTIONELE  
INGREDIËNTEN

INGREDIËNT & PRODUCT

Chips van  
de boerderij

De aardappelvelden staan er kaal bij in de 
Hoeksche Waard, een eiland vlakbij Dor-
drecht. “We hebben vorige week de laatste 
aardappelen gerooid”, vertelt Henk Scheele, 
een van de drie boeren achter de Hoeksche 
Chips. Op de velden groeien aardappelen 
bestemd voor de consument, voor de friet-

industrie en aardappelen voor de eigen 
chipsproductie. De boeren zijn klein begon-
nen met “een komkommersnijder en een 
snelkookpan”. Na goede reacties van familie 
en vrienden, startten de heren met een iets 
grotere productie voor enkele supermark-
ten in de buurt. Ook zij waren positief. Dat 
was het moment om te investeren.  Om een 
hogere productie aan te kunnen, verbouw-
den de mannen een oude schuur van- 
binnen. “Maar in principe produceren we 
hetzelfde als eerder op kleine schaal. We 
gebruiken alleen een grote frituurpan.” De 

Hoeksche Chips hee� een batch bakproces 
in tegenstelling tot de grote fabrikanten die 
continu produceren. Deze fabrikanten 
schillen de aardappelen. Dat doen deze 
boeren niet. “We verliezen een hoop smaak 
zonder schil”, verklaart Scheele. Dit hee� 
wel als consequentie dat de smaak varieert 

in de tijd. Een verse aardappel hee� 
een dunne schil. In de tijd wordt de 
schil dikker. Dit beïnvloedt de 
smaak. “Dat vinden we niet erg. 
Eten verandert met het seizoen, dat 
is bij ons niet anders.”

Gezondheid
Net als de grote chipsfabrikanten moet ook 
de kleine Hoeksche Chips zich bezighou-
den met actuele gezondheidsvraagstukken. 
“We hebben vanaf het begin zonnebloem- 
olie gebruikt, daar hoefden we dus niet om 
te schakelen zoals andere fabrikanten.” 
Zonnebloemolie bevat geen transvetten.
Met het zoutgehalte van de chips zit het ook 
goed. “We scoorden goed in een test van de 
Consumentenbond.” Desondanks hee� 
Hoeksche Chips samen met Kaliproducent 
K+S KALI GmbH een kaliumzout food  

Aardappelboeren Henk Scheele, René de Zeeuw en  
Gerrit Rozendaal begonnen meer dan tien jaar geleden te  
experimenteren met het maken van chips van hun aardappelen. 
Ze wilden minder afhankelijk zijn van de fluctuerende aard- 
appelprijzen. Anno 2014 ligt de Hoeksche Chips bij diverse  
delicatessezaken, landwinkels en supermarkten. 

grade succesvol getest om chips met 30% 
minder zout te produceren. Deze chips 
deelt K+S KALI GmbH uit op beurzen. “De 
smaak was goed en de reacties zeer posi-
tief ”, aldus Scheele. De KALI producent 
gebruikt deze chips om aan de ene kant bin-
nen de aardappelteelt hun minerale kalium-
meststof Patentkali te promoten en ander-
zijds om hun kaliumchloride food grade 
product KaliSel deels als vervanger van 
natrium (zout) binnen de foodindustrie te 
positioneren. 
Ook acrylamide is een issue waar Hoeksche 
Chips zich mee bezig moet houden. De 
chips van het bedrijf zat boven de grens van 
1000 ppm (dit is in Duitsland de grenswaar-
de). Door een ander aardappelras te gebrui-
ken en de baktemperatuur te verlagen van 
175 naar 160°C kon het acrylamidegehalte 
tussen de grenzen van 400 en 700 ppm wor-
den gehouden. Een juiste kaliumbemesting 
van de aardappelen speelt bij dit thema ook 
een belangrijke rol. Kalium vermindert 
namelijk het gehalte aan reducerende sui-
kers waardoor bij het frituren minder acry-
lamide wordt gevormd. Dit met als positief 
gevolg dat de aardappelknollen beter 

‘ We gebruiken eigenlijk 
een grote frituurpan’
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geschikt zijn voor industrieel gebruik 
(chips, frieten). De bewaartemperatuur van 
de aardappelen is ook een belangrijke fac-
tor. Daalt de temperatuur te ver, dan zet de 
aardappel zetmeel om in suiker, een natuur-
lijk antivries. Meer suiker betekent meer 
acrylamide. Andere mogelijkheden om 
acrylamide in de hand te houden, zoals 
weken in citroenzuur, is niet mogelijk in het 

productieproces van Hoeksche Chips, 
omdat de schij�es onbehandeld in de  
zonnebloemolie terecht komen. 

Productontwikkeling
Hoeksche Chips is begonnen met twee 
smaken: naturel (met zout) en een met 
peper. Op vraag van consumenten kwam er 
snel een derde smaak bij: paprika. “Die 
smaak vinden we alle drie niet lekker. Voor 
onze klanten hebben we het toch ontwik-
keld.” De Hoeksche Chips hee� ook ‘de 
smaak van het seizoen’. Dit is een smaak die 
elk seizoen varieert. Kno�ook, tuinkruiden 
en mosterd hebben de revue al gepasseerd. 
Hoeksche Chips is begonnen in de schap-
pen van speciaalzaken. Daarna is de stap 
naar de supermarkten gezet. Bij de speciaal-
zaken heet de chips ‘Hoeksche Chips’. De 
‘smaak van het seizoen’ is ook alleen bij de 
speciaalzaken verkrijgbaar. Bij de super-
markten heet de chips ‘Boerderijchips’. Deze 
is alleen verkrijgbaar in de smaken zeezout 
en paprika.  
Het bedrijf hee� best wel kritische klanten, 
zegt Scheele. “We krijgen veel vragen over 
de ingrediënten.” In de paprikakruidenmix 
zat bouillonpoeder. Dat leidde tot veel vra-
gen; bijvoorbeeld of het vegetarisch was. 
Het ingrediënt is er intussen uitgehaald. In 
de tuinkruidenvariant zat gistextract. “Dat 
hebben we geweten. Ook dit ingrediënt 
hebben we vervangen. De klanten waren 
blij verrast dat we naar ze luisterden.”

Speciale partners
Vanwege de kleine fabriek is Hoeksche 
Chips �exibel genoeg om kleine producties 
te draaien voor speciale partners. Zo pro-
duceerde het bedrijf kleine zakjes chips 
voor de brouwerij van Palm bier, die het 
vermarktte onder de titel: ‘Een ambachtelijk 
bier vraagt om ambachtelijke chips’.  
Kleine zakjes chips zijn ook verkrijgbaar in 
theater Carré. Scheele is trots op de samen-
werking met Schiphol. “We zijn het enige 
Nederlandse chipsmerk verkrijgbaar op 
Schiphol achter de douane.” De chips wordt 
vermarkt onder de titel: 3 Dutch Farmers 
Crisps. Met Marqt en House of Salts  
ontwikkelt Scheele een chips op smaak 
gebracht met peperzout, een zogeheten 
CO2-vrij zout gewonnen in Engeland.

Verder groeien
Het gaat goed met Hoeksche Chips. Het 
bedrijf groeit elk jaar met 20%. Alleen in 
2009 kende het bedrijf een dip. De produc-
tie was toen net uitgebreid met een tweede 
frituurpan. Verder groeien op dezelfde loca-
tie is lastig, vertelt Scheele. “We willen 
alleen chips van onze eigen aardappelen 
blijven bakken.” Dat is ook een eis van de 
gemeente. “Die is ons goedgezind omdat  
we het eiland Hoeksche Waard positief op 
de kaart zetten.” 

• DIONNE IRVING •

Productieproces: 5 dagen pro-
duceren, 1 dag schoonmaken
De chipsaardappelen worden met de hand 
gesorteerd op grootte. Vervolgens worden 
de aardappelen gewassen, gesneden in 
plakjes van 1,5 mm en direct gebakken in 
de olie van 160°C. De gebakken plakjes 
worden in een centrifuge van het extra vet 
ontdaan, waarna ze via een optische sor-
teerder (die chips met bruine plekjes verwij-
dert) handmatig van een smaakstof worden 
voorzien voordat ze worden verpakt. Gedu-
rende vijf dagen wordt chips geproduceerd, 
de zesde dag is bestemd voor het schoon-
maken. De fabriek is BRC-gecertificeerd.

 Henk Scheele is in het klein 

weer begonnen met de productie 

van chips in Rwanda. Voor Schee-

le is het een mooi avontuur om 

het hele proces opnieuw te door-

lopen en zijn kennis over te dra-

gen. De boeren bakken de chips 

op houtskool. Binnenkort gaan de 

eerste machines van Nederland 

naar Rwanda en kan de fabriek 

starten. 

 De aardappelen van 

Hoeksche Chips worden 

niet geschild. “We verliezen 

een hoop smaak zonder 

schil”, aldus Henk Scheele.
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