
“Een superdynamische tak van sport.” Zo omschrijft paprikateler Rob Moors 

zijn branche. “Om uit een klein zaadje een grote plant te zien groeien, die 

vervolgens mooie paprika’s geeft: daar krijg ik echt een kick van.” Kwekerij 

Moors is een modern, innovatief bedrijf waarmee het goed samenwerken 

is. Of zoals Moors het liever omschrijft: “Wij geven graag kleur. Aan mensen, 

aan onze omgeving en natuurlijk aan paprika.“

Paprika’s van Rob Moors

Kwekerij Moors is een jong, vooruitstrevend bedrijf. Alles 

wat geautomatiseerd en gemoderniseerd kan worden, is 

toegepast in de kwekerij aan de Waardjesweg in Heusden. 

Karretjes vol paprika’s vertrekken volautomatisch richting 

de hypermoderne sorteermachine. Alle denkbare 

energiebesparende maatregelen zijn hier genomen. Het 

heeft het bedrijf onder andere de certifi cering Groen 

Label Kas opgeleverd. Moors: “Alle processen 100% in 

de vingers hebben, dat vind ik mooi.“

Kwekerij Moors combineert de vertrouwde waarden 

van een familiebedrijf met die van dynamiek en 

professionaliteit. Hannie Moors zorgt voor de administratie 

en de personeelszaken. “Op zaterdag banjeren onze 

kinderen Sven (6), Tim (4) en Stan (2) tussen de paprika’s. 

Pallets labelen vinden ze één groot feest.“ 

In 2008 startte Moors met het bedrijf. “We zijn onze 

omgeving dankbaar dat we ons bedrijf hebben 

kunnen realiseren. Die dankbaarheid leggen we graag 

terug in de regio, bijvoorbeeld door het creëren van 

werkgelegenheid. Ons vaste team bestaat vooral uit 

Nederlandse werknemers.” Betrokkenheid en saam-

horigheid staan hoog in het vaandel bij Moors. “We willen 

dat onze mensen op feestjes met trots over ons praten.“

Maatwerk staat voorop. Als de klant graag gele 

snoeppaprika’s wil, dan worden die planten in de kas 

gezet. “We willen graag weten waar onze paprika’s 

naar toe gaan, voor wie ze bestemd zijn en wat er mee 

wordt gedaan. Want precies dat geeft kleur aan onze 

paprikawereld.”



Supervers

Rob Moors: “Niets dat een gerecht 

zoveel kleur geeft als paprika. 

Van traditionele rode paprika’s 

tot oranje puntpaprika’s tot gele 

snoeppaprika’s: ze zijn multi-inzet-

baar. En ze zijn ook nog eens 

supergezond. Een paprika bevat 

drie keer meer vitamine C dan een 

sinaasappel.“
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Elke dag regionaal vers

Verse paprika’s van kwekerij Moors bestelt u 

via Freshweb.nl. Freshweb.nl is dé leverancier 

van versproducten voor de horecabranche en 

grootverbruikers. Een landelijke uitstraling, maar met 

lokale flexibiliteit: dat is wat Freshweb uniek maakt. 

Wat kunt u verwachten?

•	 Superverse producten snel geleverd. Doordat 

de versproducten uit uw eigen regio komen, is 

de levertijd een stuk korter. 

•	 Kwaliteit. De versproducten komen van de 

meest gerenommeerde telers uit de regio, die 

alleen de beste kwaliteit leveren.

•	 Korte lijnen. U communiceert lekker snel en 

makkelijk met mensen die uw taal spreken.


