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De wereldwijde strijd van PerfoTec tegen bederf van groente, fruit en bloemen 
 
Oprichter Bas Groeneweg:  

‘We zetten de tijd stil voor verse producten’ 
 
De bevlogen ondernemer Bas Groeneweg heeft met zijn bedrijf PerfoTec een belangrijke 
missie uitgestippeld. Hij wil met innovaties op het gebied van verpakking de 
houdbaarheid van verse groenten, fruit en bloemen verlengen door de best mogelijke 
beschermende atmosfeer in de verpakking aan te brengen. ,,We kunnen bederf en 
verspilling van voedsel verder terugdringen door de verpakking en het klimaat in de 
verpakking van groente en fruit te optimaliseren. We brengen de producten in slaap. We 
zetten de tijd stil.” 
 
Achttien jaar geleden richtte Groeneweg het bedrijf PerfoTec op en inmiddels is de 
onderneming mondiaal marktleider op dit gebied. De resultaten zijn spectaculair. Vanuit 
Woerden slaagden Groeneweg en zijn team erin om stap voor stap dankzij innovaties van 
folies en technieken de levensduur van de verse producten te verlengen. Soms zelfs met 
weken. 
 
Microgaatjes in verpakking 
Bas Groeneweg zegt: ,,Wij maken microgaatjes in de verpakking. De gaatjes zijn niet te zien 
door het menselijk oog. Voor alle soorten groenten en fruit is de aanpak anders. Via een 
respiratiemeter kan de ‘ademhalingssnelheid’ van de producten worden gemeten. Groenten 
en fruit leven nog, ook na de oogst. Ze gebruiken en ademen CO2 uit en daar moet je 
rekening mee houden als je het verpakt. Verpakkers krijgen met de slimme verpakking grip 
op de kwaliteit van hun product en kunnen hiermee de houdbaarheid aanzienlijk verlengen, 
soms zelfs verdubbelen." 
 
Het grote voordeel hiervan is duidelijk: de houdbaarheid van groenten, fruit en bloemen 
wordt verlengd en veel meer producten bereiken hierdoor in verse staat uiteindelijk de 
consument. Verspilling door bederf, een doorn in het oog van de hele voedselketen, wordt 
teruggedrongen. 
 
Compostteerbare folie 
,,De afgelopen 18 jaar werkten we vooral met geperforeerde, fossiele plasticfolies met de 
juiste eigenschappen om het optimale ademklimaat van groente en fruit te bereiken”, 
vertelt Groeneweg. ,,Dat leverde al heel erg veel voordeel en tijdswinst op. Inmiddels 
bereiken we weer nieuwe fases door verse producten te verpakken met nieuwe folies, zoals 
de compostteerbare folie op basis van aardappelzetmeel, die beter recyclebaar is dan de 
fossiele variant.” 
 
PerfoTec, dat al eerder obligaties uitgaf via NPEX-effectenbeurs om de groei van de 
onderneming te financieren, is voortdurend op zoek naar de optimale oplossing voor de 
verpakking van verse producten.  
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De experts van PerfoTec ontwikkelen technologie om in te bouwen in verpakkingslijnen en 
zijn voortdurend bezig met het innoveren van materialen en de beschermende atmosfeer in 
de verpakking. De klanten van PerfoTec zijn vooral groentesnijderijen en 
verpakkingsbedrijven van groente, fruit en bloemen. In elke verpakkingslijn, bestaand of 
nieuw, kan de PerfoTec-technologie worden toegepast. 
 
Een nieuwe folie, die Groeneweg bij toeval ontdekte in Zwitserland, op basis van zetmeel, 
kan voor nieuwe doorbraken zorgen als gaat om het voorkomen van food waste. De folie is 
dunner dan de plasticfolie, waarin bijvoorbeeld bananen tijdens het transport en opslag 
blijven ‘zweten’. Met de nieuwe verpakkingen valt er veel extra tijd in de handelsketen te 
behalen.  
 
Houdbaarheid verlengen 
,,De houdbaarheid van bijvoorbeeld spinazie en bladsalades wordt met onze nieuwe folie en 
techniek verlengd van gemiddeld 7 dagen tot soms wel 21 dagen”, aldus Groeneweg. ,,Als 
de juiste atmosfeer in de verpakking wordt bereikt, kan de versheid worden verlengd. 
Supermarkten hebben daar een groot voordeel van, maar dat geldt ook voor de 
verwerkende voedselindustrie. De logistieke keten heeft er belang bij dat er zo min mogelijk 
producten verloren gaan.” 
 
PerfoTec staat aan de vooravond om fors uit te breiden in de Verenigde Staten. Vanuit 
Californië wil Groeneweg de Amerikaanse markt verder bewerken.  
 
,,We zien dat in de slag om de online-consument van de supermarkten versheid van groente 
en fruit een grote rol speelt. De laatste jaren is Instacart, een bezorg- en ophaalservice voor 
boodschappen in de VS en Canada, in populariteit toegenomen. Vanuit de immense 
supermarkten worden via personal shoppers de boodschappen aan huis bezorgd. In de 
praktijk blijkt dat de neiging bestaat om ‘verse producten’ in de schappen van de 
supermarkt te leggen, terwijl de producten voor online-bezorging tegen de 
houdbaarheidsdatum zijn. Dat is een serieuze bedreiging voor hun online-retailmarkt en 
alleen op te lossen met verlenging van de houdbaarheid.” 
 
Doorbraak palletverpakking 
PerfoTec staat daarnaast voor een wereldwijde doorbraak met een zogeheten 
‘palletverpakking’, waarmee in een klap grotere hoeveelheden groente en fruit langer vers 
blijven. Details over deze sensationele ontwikkeling brengt PerfoTec in 2023 naar buiten als 
het octrooi hiervoor is verleend. Ook daar heeft Groeneweg hoge verwachtingen van. 
 
PerfoTec geeft via NPEX niet alleen voor € 1,5 miljoen aan obligaties uit, maar ook 
certificaten van aandelen voor maximaal € 1 miljoen. De opbrengst wordt gebruikt om de 
plannen te realiseren en het bedrijf verder te laten groeien. ,,Dit is het moment om door te 
pakken”, zegt Groeneweg, die ook de medewerkers van PerfoTec de mogelijkheid wil 
bieden om te participeren.  

 
Dit interview is vrij van rechten – en in context – vrij citeerbaar 


