
Een bulk-komkommer bestaat voor 98% uit water. De 

snackkomkommers en Q&Me-komkommers van Van 

Bussel niet: die bestaan voor 95% uit water. Dat komt 

de smaak ten goede. “Vergelijk een komkommerplant 

met ranja-siroop. Met één fl es kun je 50, 100 of 200 

glazen vullen. Het is aan de teler hoeveel water hij erin 

stopt.” Om de smaak te garanderen, onderwerpt de 

teler zijn komkommers met grote regelmaat aan een 

meting. “Ik kan wel roepen dat onze komkommers meer 

smaak hebben, maar we tonen het liever gewoon aan. 

Dat doen we door meting van de droge stofwaarde en 

het brix-gehalte.” 

Op de vraag wat hij belangrijk vindt in de omgang met 

zijn klanten en personeel, hoeft van Bussel niet lang na 

te denken. “Begrip”, klinkt het resoluut. “Dat bereik je 

door echt te luisteren.” Die visie neemt van Bussel ook 

mee als hij bijvoorbeeld op een beurs staat. “Ik ga er 

niet voor de show staan. Als een klant aan me vraagt 

of onze komkommers ‘bio’ zijn, dan kan ik ja of nee 

zeggen. Maar wat voor de klant bio betekent, betekent 

voor mij als teler vaak iets anders. Daarom vraag ik door. 

Wat versta je onder bio?”

Smaak begint bij respect voor de komkommerplant. “We 

verzorgen de plant zo dat deze de meest smaakvolle 

komkommers geeft. We dunnen het hele jaar door, 

meten de hoeveelheid licht en streven naar 100% 

biologische bestrijding.” Van Bussels grondige werkwijze 

reikt tot in alle hoeken van zijn bedrijf. Met resultaat. In 

Nederland mogen maar twee komkommerkwekerijen 

het Milieukeur-certifi caat dragen, die daarmee voldoen 

aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. 

Snack Products B.V. is één van de twee.

Komkommers van Willy en Gert van Bussel

Zoveel mogelijk komkommers produceren, vindt teler Willy van Bussel niet 

het belangrijkste. Met Snack Products B.V., dat hij samen met zijn broer 

Gert van Bussel runt op de grens van Neerkant en Heusden, doet hij het 

graag anders. “Wij willen premium kwaliteit leveren. Bijna het hele jaar door 

produceren onze planten smaakvolle, uniforme komkommers.” 



Supervers

Willy van Bussel: “Toegevoegde 

waarde creëren, dat vind ik mooi. 

Niet alleen op het gebied van 

smaak, maar zeker ook voor onze 

klanten. Elke klant, groot of klein, is 

bij ons even belangrijk. We maken 

ook graag één pallet klaar met 

maar 10 kistjes.“
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Elke dag regionaal vers

Verse (snack)komkommers van Snack Products 

B.V. 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.


