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Klein bedrijf groot in diversiteit en authenticiteit

De Groene Schuur: smaak wint altijd
De klant als bron van kennis. De klant als
leverancier van zaden van onbekende
gewassen. De klant als docent. Allang is
de tijd voorbij waarin De Groene Schuur
net als andere kwekerijen simpelweg producten teelde en die vervolgens via de
geijkte verkoop- en distributiekanalen op
de markt bracht. Het bedrijf is gespecialiseerd in exclusieve producten van zowel
vaderlandse als exotische oorsprong die
grotendeels buiten The Greenery en
supermarkten om de klant bereiken.
En dus kan het gebeuren - zoals in de eerste week van juli het geval was - dat
Ferdinand Eeuwes in de naast zijn kas
gelegen ‘De Streekwinkel’ een Angolese
klant begroet die mogelijk de weg opent
naar wéér een bijzonder product en die
zich bereid verklaart een workshop
Angolees koken te geven.

Andere boeg

Teler Ferdinand Eeuwes: “Ik heb een ánder bedrijf. Het gaat mij niet om méér en beter, maar om
ánders. Ja, ik ben trots op die diversiteit en authenticiteit.”

“Ik ben liever groot in het kleine dan klein in het grote.” Ferdinand Eeuwes,
eigenaar van De Groene Schuur, zit bepaald niet om pakkende oneliners
verlegen. Nog eentje: “Ik zeg nooit dat ik een mooi bedrijf heb, maar wel
een ánder bedrijf.” Wat er dan zo anders is aan de onderneming in Groessen?
Dat er ruim tachtig ‘vergeten groenten’ worden geteeld, dat er geen steenwol
aan te pas komt, dat klanten er workshops koken geven en dat er met pompoendagen wordt ingespeeld op Halloween. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
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De Groene Schuur bestaat sinds 1962.
Eeuwes’ vader teelde er kleine producten
als radijs en peultjes. In 1987 nam zoonlief het land- en glastuinbouwbedrijf
over. “Ik ben verder gegaan met kleine
producten. Denk aan sla, andijvie, prei
en witte kool. Totdat bij mij begin jaren
negentig onvrede ontstond over de afzet,
de prijzen en de producten in de sector.
Met de komst van The Greenery was er
nog maar sprake van één klant: de supermarkt. Groentewinkels stierven uit en
smaak- en productvervlakking deed haar
intrede. Heel eenvoudig: het zijn de
supermarkten die bepalen wat wij eten.
Ik besloot het over een andere boeg te
gooien.”
Daar kwam nog bij dat De Groene
Schuur geen mogelijkheid had uit te
breiden en mee te gaan in de trend van
schaalvergroting. Het paste niet in de
plannen van de gemeente en het perceel
is er ook niet echt geschikt voor. Eeuwes:
“Ik zou uiteindelijk ook geen grootschaligheid hebben gewild, maar deze
omstandigheden vormden in 1992 een
extra reden om te zeggen: we gaan ons
vanaf nu specialiseren in producten met
smaak, met beleving en met een verhaal.
In Nederland zijn wij de smaak van een
heleboel groenten vergeten. Ik wilde die
terugbrengen. Heel wat allochtonen kennen nog wel authentieke smaken. Op
hen wilde ik me ook richten. Wat precies
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Eeuwes: “In onze kwekerij tekenen we het
hele jaar rond voor aparte, verse producten.”
mijn doelgroep is? Je komt een heel eind
met de omschrijving: mensen die vier
keer per week gehaast een supermarkt
binnenstormen en zich op de vijfde
avond wél de rust gunnen iets te bereiden
en te nuttigen dat echt smaak heeft.”

Niet méér/beter, maar ánders
Het ene na het andere bijzondere product
laat de teler door zijn handen rollen. Uit
de authentieke Nederlandse keuken: snijbiet, raapstelen, spekbonen en een aantal
stengelslasoorten. Uit het buitenland:
Armeense komkommer, Turkse aubergine, diverse typen kousenbandbonen en
de witte, bittere aubergine die antrua
heet. Een heel scala van pepers passeert
de revue. Van madam janet tot anjuma en
van sivri tot charleyston.
Eeuwes: “In onze kwekerij tekenen we het
hele jaar rond voor aparte, verse producten. Behalve over 7.000 vierkante meter
onder glas beschikken we daartoe over
2,9 hectare volle grond. Met een aantal
producten zijn mijn vrouw Anja en ik de
enigen in Nederland. Ik zeg dan ook
nooit: ‘ik heb een mooi bedrijf’. Nee, ik
zeg: ‘ik heb een ánder bedrijf’. Het gaat
mij niet om méér en beter, maar om
ánders. Ja, ik ben trots op die diversiteit
en authenticiteit.”

Veelzijdig en kleinschalig
De keuze voor veelzijdigheid, originaliteit
en kleinschaligheid leidde tot andere
afnemers dan in de tijd waarin Eeuwes’
sla en andijvie teelde. “Toen ik destijds
besloot deze weg in te slaan, wist ik uit

eigen ervaring al dat de horeca een interessante markt was voor dit soort producten. In goede restaurants en hotels is
behoefte aan authentieke smaken. Heel
wat sterrenkoks doen hier inkopen.”
“Verder gaan onze producten naar gespecialiseerde groothandels en toko’s. Ze
worden ook verkocht in onze winkel én
rondom de workshops die we hier organiseren. Een heel klein gedeelte komt nog
terecht bij de veiling en in de supermarkt.
Het probleem is dat de mensen die het
daar moeten afzetten geen binding hebben met het product. Vraag jij in een
supermarkt maar eens wat een Turkse
komkommer precies is. Dat weten ze niet.
Het gaat om produceren, produceren en
produceren. En om verkopen, verkopen
en verkopen. Als in een supermarkt een
bepaald product weinig oplevert, verdwijnt het uit de schappen. Ik verhoog in
die situatie de prijs, want de klant heeft
die extra euro over voor de gewenste
smaak. De smaak wint namelijk altijd. Ik
zeg: je kunt als ondernemer je kostprijs
verlagen door meer te produceren, maar
dat werkt averechts. Het leidt tot een groter aanbod en dus lagere marktprijzen.”

Meer ondernemerschap
Eeuwes bepleit meer ondernemerschap
in de glastuinbouw. “Kijk naar Philips.
Die is toch ook niet blijven stilstaan bij de
zwart-wit televisie? Daarna kwam de
kleuren-tv en nu heb je plasmaschermen.
Maar in onze sector teelt menigeen nog
steeds de andijvie of komkommers die hij
twintig jaar geleden ook al teelde. Het is
heel gemakkelijk om vervolgens bij tegenvallende omzet te zeggen: mensen willen
minder groente eten dan vroeger. Dat is
onjuist. De mensen willen niet minder,
maar wel ánders. En daar kan jij in voorzien.”
Met onder meer creatieve workshops,
kookworkshops, open dagen, kinderfeestjes en pompoendagen brengt Eeuwes de
consument in aanraking met zijn producten. Tijdens kinderfeestjes maken de
deelnemers bijvoorbeeld een mozaïek
van zaadjes. Op een pompoendag, vorig
jaar kwamen er een keer 3000 mensen
opdagen, worden pompoenen van stengels afgesneden om te worden gebruikt
tijdens Halloween. Een kookworkshop
geeft deze teler de gelegenheid onbeken-

de smaken onder de aandacht te brengen.
“In een winkel denk je: dat lijkt wel
paardenvoer. Bij ons proef je tijdens een
workshop de heerlijke smaak van zo’n
product.”

Wetten en regels
Sinds dit jaar zit Eeuwes regelmatig rond
de tafel met Ronald Groen. Hij is innovatieadviseur van Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers. “Ik attendeer de
teler er onder meer op dat zijn onderneming nog kan winnen aan uitstraling en
professionaliteit”, zegt Groen. “Als je de
natuur naar de consument wilt terugbrengen, moet je ruimte ook mooi, licht
en stijlvol zijn. Dat soort dingen. Maar ik
fungeer ook als klankbord wanneer hij
vertelt over zijn gesprekken met overheden
over volgende stappen die hij wil zetten.
Zo breng ik hem in contact met ondernemers die in hun gemeente vergunningen
hebben verkregen waar hij ook oren naar
heeft.”
De teler: “Ongeveer zeventig procent van
de agrariërs ontplooit nevenactiviteiten.
De ontwikkeling van wet- en regelgeving
houdt daarmee geen gelijke tred. Ik heb
er ook mee te maken. Hoe krijg ik het
voor elkaar dat ik méér mag zijn dan
alleen teler? Hoe kan ik nóg meer afwijken dan ik al doe? Samen met Syntens ga
ik de wetten en regels op een rij zetten die
betrekking hebben op mijn bedrijf en op
de situatie waar ik over vijf jaar wil staan.
Ik hoop mijn activiteiten nog breder te
kunnen trekken.”

Vergeten smaken, groenten uit grootmoeders
tijd en producten die vooral bekend zijn bij
allochtone Nederlanders. De Groene Schuur koos
begin jaren negentig voor specialisatie en
exclusiviteit. Inmiddels teelt eigenaar Ferdinand
Eeuwes ruim tachtig bijzondere producten. De
keuze voor diversiteit, originaliteit en kleinschaligheid had gevolgen voor de wijze van
afzet. The Greenery en supermarkten zijn bijna
geheel uit beeld verdwenen. De Groene Schuur
bedient horeca, toko’s en gespecialiseerde groothandels. Op de thuisbasis worden onder meer
kookworkshops, kinderfeestjes en excursies
georganiseerd.
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