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MADE IN WEST-BRABANT

Traditionele kaasbolletjes in
een modern jasje gestopt
Het familiebedrijf Buiteman is vooral bekend van de hartige biscuits en
kaasbolletjes in binnen-, maar ook buitenland. De derde generatie is sinds
vorig jaar aan boord. ,,Het is een groot deel van ons leven.”
Ben van den Aarssen
Etten-Leur

e Engelstalige website
wijst op een internationale oriëntatie. Dat
klopt. De kaasbolletjes,
hartige biscuits en andere delicatessen van Buiteman uit
Etten-Leur worden overal gegeten,
tot in Amerika en het Midden-Oosten toe. ,,En het begon allemaal met
het zoute bolletje van mijn opa’’, zegt
Juliëtte Klootwijk.
Oprichter en opa Joop Buiteman
was banketbakker in Arkel en vestigde zich later in Hendrik-Ido-Ambacht. Het eind van de jaren vijftig
geproduceerde bolletje was een succes en is dat nog steeds. ,,We gebruiken nog steeds hetzelfde ambachtelijke recept.’’ Opa is ondertussen 88
jaar en trots op de vlucht die het bedrijf heeft genomen. Zijn dochter
Henriëtte voert de directie, samen
met haar man Simon Klootwijk die
de productie in goede banen leidt.
Sinds vorig jaar is Juliëtte aan
boord, als lid van de derde generatie
van het familiebedrijf. Hiervoor studeerde zij twee jaar grafische vormgeving aan de Willem de Kooning
Academie in Rotterdam. Juliëtte doet
onder begeleiding van haar moeder
de marketing en is opgegroeid met
het bedrijf. ,,Het is een groot deel van
ons leven.’’
Vroeger al hield Juliëtte zich spelenderwijs bezig met het ontwerp
van verpakkingen, werk waar haar
moeder vaak thuis mee bezig was.
Nu doet ze weer vormgeving, samen
met een collega. Ook heeft ze sinds
haar aantreden een Instagram-account voor het bedrijf ontwikkeld en
richt ze zich tot de eerste volgers. De
lessen op de Kunstacademie hebben
haar gevormd. ,,Je leert op een andere
manier naar de dingen kijken. Het is
een belangrijke stap geweest in mijn
ontwikkeling.’’
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Authentieke DOP-kazen
Buiteman hecht als familiebedrijf
aan tradities en ambachtelijke kwaliteit. ,,Zo gebruiken we uitsluitend
scharreleieren, gecertificeerde palmolie en veel authentieke DOPkazen.’’ Het bolletje met Goudse kaas
van opa is hier een voorbeeld van.
,,Die traditionele waarden koppelen
we aan innovatieve technieken.’’ In
de loop der tijd breidde het in de jaren zeventig in Etten-Leur neergestreken bedrijf het assortiment uit,
met naast allerhande hartige koekjes
ook kaasstengels en producten van
bladerdeeg. ,,De focus ligt op klassieke smaken, zoals kaas met zongedroogde tomaatjes en geitenkaas met
rozemarijn.’’
De producten van Buiteman zijn te

vinden in vrijwel alle grote supermarkten, deels onder de eigen naam
van de betreffende keten. Via de
groothandel vinden ze hun weg naar
de horeca. Ook in delicatessenwinkels kom je de bolletjes, biscuits en
stengels uit Etten-Leur tegen. De receptuur is vaak per klant net even anders. Bij Buiteman hebben ze een antenne voor belangrijke marktontwikkelingen. Naast de lijn met biologische producten, wordt nu een
nieuwe lijn ontwikkeld zonder
palmolie. Ook is er een aantal vegetarische varianten. ,,Zonder dierlijke
stremsels in de kaas.’’
Dan is er ook nog de internationale
regelgeving als het gaat om voedselkwaliteit. ,,Engeland is voor ons een
belangrijke markt. Daar zijn de regels
voor bijvoorbeeld het toevoegen van
zout aan het product een stuk strenger dan hier.’’ Het Midden-Oosten
werd een jaar of tien geleden voor het
eerst door haar vader bezocht. Op de
website staat een vermakelijk Tell
Sell-filmpje voor de Amerikaanse
markt. ,,Onze producten worden daar
niet alleen gezien als snack, maar ook
als een toevoeging aan salades. Ze
maken deel uit van de maaltijd.’’
Duurzaamheid van het verpakkingsmateriaal is een belangrijk aandachtspunt. Het inzetten op minder

▲ Juliëtte Klootwijk bij het logo
dat haar opa liet ontwerpen in
de jaren 50 bij het ontstaan van
het bedrijf. FOTO’S RON
MAGIELSE/PIX4PROFS

◀ Het paradepaardje
van het bedrijf, de
Gouda crumbly biscuits (kaasbolletjes).

verpakkingen en recyclebaar materiaal mag niet ten koste gaan van de
kwaliteit. ,,We zijn voortdurend op
zoek naar het evenwicht. Producten
die verscheept worden, moeten wel
krakend vers op de plek van bestemming aankomen.’’
Bij een familiebedrijf horen ook
duurzame relaties met het personeel.
Het circa 50 vaste medewerkers tellende bedrijf Buiteman is wat dat betreft geen uitzondering. ,,Er werken
hier mensen die nog door mijn opa
zijn aangenomen. Sommigen zijn
destijds ook meeverhuisd vanuit
onze vroegere vestiging in HendrikIdo-Ambacht.’’

Made in
West-Brabant
Snoepjes, kleding, smeersels

Producten die
verscheept
worden,
moeten wel
krakend vers
op de plek van
bestemming
aankomen
—Juliëtte Klootwijk

voor op het brood, vegetarische
hamburgers en industriële machines. Overal worden deze producten gekocht en gebruikt.
Wat we veelal niet beseffen, is
dat deze producten in WestBrabant worden gemaakt. In een
serie verhalen proberen we daar
verandering in te brengen. Met
verhalen over het bedrijf, over
de geschiedenis ervan en het
product zelf.
Heeft u een tip, stuur deze dan
naar redactie @bndestem.nl

