
Directeur Michel Jansen ontwikkelt een nieuwe soep in de Kleinste Soepfabriek in het Groningse Noordbroek. Foto: Jeroen van Kooten

Biologische soeppionier breekt
door vanaf Groningse platteland
Francisca Mebius
............................................................Noordbroek/Amsterdam
...............................................................

De runderen staan op een kluitje
bij elkaar tegen de vrieskou. De
biggetjes van drie dagen oud wor-
den in de schuur warm gehouden
door hun moeder. Boer Bé rijdt
met zijn tractor over de uitgestrek-
te en besneeuwde weilanden in
het hoge noorden van Groningen.
Hond Ciska rent uitgelaten door
de sneeuw achter zijn baasje aan. 

Binnen staat op het vuur verse
mosterdsoep en tom ka kai-soep te
pruttelen, terwijl boerin Margreet
boterhammen voor de lunch
smeert. ‘Dit is de tweede versie van
beide soepen, iets minder korian-
der in de laatste en dan is de smaak
perfect’, zegt eigenaar en beden-
ker van de Kleinste Soepfabriek
Michel Jansen (47) terwijl hij door
de soepen roert.

Sinds vijf jaar huurt Jansen een
kleine ruimte bij het gemoedelijke
vleesbedrijf van de familie Arkema
in Noordbroek. Boer Bé en boerin
Margreet verwerken en verkopen
daar hun vee, Jansen maakt er op
ambachtelijke wijze biologische
soepen. De soepen worden er ont-
wikkeld, getest en op smaak ge-
bracht door Jansen zelf. In een fa-
briek in het Groningse Stadska-
naal vindt de grote productie van
de Kleinste Soepfabriek plaats. 

Groot is een groot woord. Want
zoals de naam al doet vermoeden,
is de soepfabriek van Jansen met
een productie van 5000 potten per
dag de kleinste in Nederland. De
andere zeven soepfabrieken in Ne-
derland, zoals Unox en Struik, ma-
ken meer dan 100.000 potten per
dag. Maar Jansen koos toen hij vijf
jaar geleden begon voor kleinscha-
ligheid. ‘Ik wilde exclusief blijven,
van me laten horen in speciaalza-
ken, niet in de grote retail.’ 

Kwaliteit is het belangrijkst voor
de soepenboer, die inmiddels 47
smaken soep verkoopt en ¤1,2
mln per jaar omzet draait. Kenners
als Jonnie Boer van driesterrenres-
taurant De Librije in Zwolle en
Herman den Blijker van Las Pal-
mas in Rotterdam behoren tot de
afnemers van de soepen van de
Kleinste Soepfabriek. ‘Zij verko-
pen mijn soepen in hun winkels.
Een kroontje op mijn bedrijf’, zegt
Jansen al proevend van zijn soep.

Maar het succes van Jansen
kwam niet vanzelf. Er gingen een
mislukt bedrijf voor soepen in blik
en een loopbaan als callcenterme-
dewerker bij Achmea aan vooraf.
Ook de liefde voor soep en de liefde
voor het Groningse platteland
heeft de van oorsprong Bilthove-
naar pas later ontdekt.

Toen Jansen twintig was en net
klaar met de havo, verhuisde hij
voor zijn toenmalige vriendin naar
de stad Groningen. Zijn werkende
leven begon daar in een biologisch
restaurant, waar hij als tweede kok
aan de slag ging. Later werkte Jan-
sen een aantal jaren in natuurvoe-
dingswinkels in Friesland en Gro-

ningen waarna hij weer de horeca
inging. ‘Ik wilde een biologisch
restaurant beginnen, maar kwam
er na vier maanden achter dat ik to-
taal geen avondmens ben. Ik had
al zo’n ¤6000 geïnvesteerd en was
al in gesprek over een pand en de
inrichting, maar ik ben zo blij dat
ik het niet heb gedaan.’ 

Jansen kwam weer bij natuur-
voedingswinkels terecht, ditmaal
als vertegenwoordiger. ‘Ik ontdek-
te dat er geen goede biologische
soepen te koop waren. Ze smaak-
ten allemaal niet’, vertelt hij terwijl
hij de wild springende biggetjes op
het erf begroet. In 1998 begon hij
zijn eerste bedrijf, Biostrada, voor

de verkoop van biologische soep in
blik. Het sloeg niet aan. Blikken
bleken niet ambachtelijk genoeg.
‘Ik verkocht maar 500 blikken per
maand, uiteindelijk heb ik
ƒ80.000 verloren.’ De soepenboer
beëindigde Biostrada en werd bij
gebrek aan beter callcentermede-
werker bij Achmea. In de avond-
uren werkte hij aan een plan voor
een ambachtelijk en biologisch
soepbedrijf. Op 5 mei 2005 was,
met een startkapitaal van ¤5000,
de Kleinste Soepfabriek geboren.
‘Ik reed die dag met kratjes langs
de groothandels en vroeg of ze di-
rect wilden betalen, om maar te
kunnen cashen.’ 

In het eerste halfjaar verkocht
Jansen zo’n 8000 potjes. Er bleek
veel vraag te zijn en al snel moest
de ondernemer nee verkopen.
Sinds februari van 2006 werkt Jan-
sen samen met vennoot Willem
Versteeg, die de verkoop doet. De
grotere aantallen worden door
boer en tevens vennoot Thijs Groe-

nendaal gemaakt in de eigen fa-
briek in Stadskanaal. De Kleinste
Soepfabriek verkoopt zijn soepen
aan groothandels, op markten en
in delicatessenwinkels. De pro-
ducten worden tegen een prijs van
¤3,99 tot ¤5,80 per pot verkocht.
Om de kwaliteit te waarborgen
wijkt Jansen hier niet van af. ‘De
soep is exclusief, ambachtelijk en
fair trade, geen bulk. Daar mag je
wat voor vragen.’

De zaken gaan zo goed, dat Jan-
sen en zijn vennoten bezig zijn met
de aanschaf van een nieuwe fa-
briek in het Groningse Leek. ‘We
hebben net een bod uitgebracht
op een fabriek die failliet is gegaan

en een executiewaarde heeft van
¤1,2 mln. ‘Dit gebouw voldoet aan
de eisen van duurzaamheid en
hier zouden de ontwikkeling en
productie kunnen plaatsvinden.’
De heren zijn nu in gesprek met
hun huisbankier Triodos, maar
ook andere banken zijn benaderd.
‘We merken dat zelfs onze huis-
bankier door de crisis huiverig is,
terwijl we alle prognoses halen.’ 

Ook heeft Jansen zijn vleugels
uitgeslagen naar het buitenland.
‘Kleinste Suppenfabrik’ bestaat al,
binnenkort komen daar ‘Petite Fa-
brique de Soupe’ en ‘Smallest
Soup Factory’ bij. Ook zijn er con-
tacten in Taiwan en de VS. Maar
ook al is Jansen bezig de wereld te
veroveren, de kleinste wil hij blij-
ven. ‘We werken overal kleinscha-
lig. Deze strategie werkt. Die moe-
ten we behouden.’ Bovendien wil
de eigenzinnige ondernemer geen
mensen in dienst. ‘Ik ben een man
van hiërarchie en dat werkt niet
met de mondige burger van nu.’ 

‘Er waren geen goede
biologische soepen te
koop. Ze smaakten
allemaal niet. Dat liet
me niet meer los’

‘Ik wil exclusief en
ambachtelijk blijven,
van me laten horen in
speciaalzaken, niet in
de grote retail’
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