Lelystad is een zelfbewuste, moderne
en trotse stad die ondernemende mensen van harte welkom heet. In de serie
‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met
bedrijven die Lelystad als vestigingsplaats
en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten
hebben gekozen. ‘Die keuze is niet voor niks’,
stelt wethouder economische zaken Jop
Fackeldey. ‘Het is de ligging en de steeds betere
bereikbaarheid via weg, spoor, water en lucht in
combinatie met onze ondernemersvriendelijke
benadering die bedrijven helpt bij hun dagelijkse werk
en het realiseren van verdere toekomstplannen.’
Op 11 maart 2016 bezocht de wethouder Berrico Foodcompany.
Zijn reactie:’Berrico is een mooi voorbeeld van een onderneming die
door gedreven ondernemerschap en grote betrokkenheid bij het eigen
product floreert. En ik wist niet dat gedroogde rabarber zo lekker is……’

‘Als het gezond en lekker is, kopen we het in’
Berrico Foodcompany verhandelt bessen, zaden, gedroogd fruit en groenten
sterk groeiende. ‘Wij verschepen per jaar
ongeveer vierhonderd containers vanuit de
hele wereld naar Rotterdam en Antwerpen.
Via onze magazijnen in Heijningen en
Vlissingen komen de producten bij de
verschillende zakelijke klanten terecht’,
vertelt Renno.
Rijk assortiment
Hoewel het bedrijf zich voor een groot deel
richt op de import van cranberries, verhandelt
Berrico veel meer natuurlijke producten.
Bert Jan: ‘Voorbeelden zijn de blueberry,
zwarte bes, gojibes, moerbei, aardbei,
physalis, rabarber, kers, chiazaad, dragonfruit… Als het gezond en lekker is, kopen we
het in.’

Lelystad - De kans is groot dat de cranberries die jij ’s morgen bij je ontbijt eet, zijn
geïmporteerd door een Lelystads bedrijf. Berrico Foodcompany, te vinden op bedrijventerrein Noordersluis, verhandelt bessen, zaden, gedroogd fruit en groenten. De overeenkomst tussen de verschillende producten? Ze zijn lekker en gezond.
Het bedrijf groeit hard. Dit komt mede doordat
mensen zich steeds bewuster worden van wat
ze eten. Gojibessen, chiazaad en cranberries
zijn hot. ‘De producten die wij importeren
liggen gewoon in de schappen van de supermarkt. In zakjes, maar meestal verwerkt.
Onze afnemers zijn verpakkers, bottelaars,
bakkers, zuivelproducenten, fabrikanten van
snoep en chocolade, leveranciers van voedingssupplementen, muesli en notenmixen’,
zeggen Renno van Dijk en Bert Jan Bakker.
Zij runnen Berrico samen met hun vrouwen
Foekje van Dijk en Rosita Chang.
De Lelystadse ondernemers kwamen 15 jaar
geleden min of meer toevallig in de ‘bessenwereld’ terecht. Renno en Bert Jan kenden
elkaar van vroeger, studeerden allebei in
Amerika en kwamen elkaar jaren later op het

schoolplein van hun kinderen weer tegen.
Renno vertelde over zijn plan om een handelsbedrijf te starten op het gebied van gezonde
voeding en op zoek te zijn naar een geschikte
partner. Bert Jan was direct enthousiast.
Cranberries
Via via werden contacten gelegd met een
onderneming in het Canadese Québec, een
van de grootste cranberrygebieden van de
wereld. Het bedrijf was gespecialiseerd in de
teelt en verwerking van met name biologische
cranberries. De start van Berrico was een feit
en vanaf een zolderkamer in Lelystad lieten
de ondernemers de bessen verschepen naar
Nederland. Tegenwoordig heeft Berrico een
substantieel marktaandeel van de biologische
Europese gedroogde cranberry-bessenmarkt.
In de conventionele markt is hun aandeel

Het bedrijf maakt grote partijen bessen van
verre continenten beschikbaar voor de
Europese markt. ‘We speuren over de
gehele wereld naar bessen die ons
assortiment verrijken. Zo zit Rosita Chang
momenteel in Japan. Niet alleen om onze
huidige producenten te bezoeken, maar ook
om te zoeken naar producten die we in Europa
kunnen introduceren.’
Nooit meer in de file
Berrico, dat ruim een jaar geleden zijn nieuwe
pand betrok, voelt zich thuis in Lelystad. ‘We
zitten hier perfect. Het ondernemersklimaat
is hier prettig en we staan nooit in de file!’ De
Lelystedelingen vinden duurzaam ondernemen belangrijk. ‘Ons bedrijfspand is voorzien
van zonnepanelen. Het is ons doel om dit
gebouw geheel energieneutraal te maken’,
besluiten ze enthousiast.
Foto boven: Wethouder Jop Fackeldey krijgt een
rondleiding in het bedrijfspand op bedrijventerrein Noordersluis. Foto linksonder: Bert Jan
Bakker en Renno van Dijk. Foto rechtsonder:
Een medewerker van Berrico maakt een sample
dat verstuurd wordt naar een potentiele klant.
Foto’s: Fotostudio Wierd.

Meer weten over ondernemen in
Lelystad?
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.
Of bezoek ons op Stadhuisplein 2A.
ondernemersplein@lelystad.nl
tel. 0320-278555

