


Gastvrouw Wini Weidenaar, zus van huidig
algemeen directeur Lieuwe Weldenaar en
verantwoordelijk voor commercie en com-
municqtie binnen het bedrijf, benadrukt de
corebusiness van Weidenaar: het op ambach-
telilke, verantwoorde en duurzame wijze pro-
duceren van regionale en landelijke worst en
vleesspecialÍtelten. Met inmiddels de derde
generatle Weidenaar aan het roer bedient het
familiebedrijf hiermee o a. retailers ln heel
Ned erla nd
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Met de productie van Friese droge woist is
het in 1927 in Niawier allemaal begonnen.
Ruim 85 jaar later vormt de worstmakerij nog
altijd het kloppend hart van Weidenaar. Zo
wordt de Friese droge worst door veel ken-
ners als de allelbeste aangemerkt.
,,Het geheim achter het succes is het aloude
recept van mijn grootvader ('pake ) Durk.
0nze Friese droge worst wordt nog altijd
op ambachtelijke wÍjze gemaakt en op een
mengsel van turf en eikenhout gerookt,"
vertelt Wini Weidenaar vol trots.
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Alles in het productieproces bij Weidenaar
draait om kwaliteit en smaak. Dat Friese
Weidenaar worst hoog wordt gewaardeerd,
bewijzen de vele ingelijste oorkondes in het
bedrijf die verwijzen naar gouden bekronin
gen tijdens nationale vakwedstrljden. Op de

Noordelijke Slagers Manifestatie van 2012
werden negen specialiteiten van Weide-

naar bekroond met goud en werd het
kampioenschap in de wacht gesleept
met de dloge-worstsoorten. Op de
Slaval<to van 2012 werd Weidenaar
nummer 1 ln de klasse verduui-
zaamde worstsoorten
Volgens Wini Weidenaar blijÍt het
elke keer spannend, maar geeft
het veel voldoening wanneel
je uitstekend scoort met je

producten.,,Niet alleen voor
ons en voot onze medêweT-

kers, maar óók voor onze
klantenl"
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Weidenaar is actief op het gebied van regio-
nalo cnprialitpiton

,,Het verschil wordt gemaakt door wel oÍ geen
kruidnagel te gebruiken, door een keuze te
maken tussen drogen en/of roken en door het
bepalen van de groÍheid en de structuur van dr

betreÍÍende worst," zegt Wini
De afgelopen jaren heeÍt Weidenaar talloze
regionale worstspecialiteiten ontwikkeld, zoals
Drentse dloge worst, Groninger droge worst er
BoeTenmetworst. Allemaal met de kenmerken-
de smaken uit de regio. Weidenaar produceert
ook intelnatlonaal getinte worstsoorten, zoals
salami en chorizo
Daarnaast worden in de worstmakerij o.a.
leeuws spek, leverworst, grillworsf in de vari-
anten naturel, kip en kaas, rookworst, gegrilde
rollade en gerookt spek gemaakt. Bij Zeeuws
spek is het bijzonder dat er in diagonale
geografische lijn sprake is van een afstand
van tuim 300 km tussen Zeeland en Dokkum
,,Hel koperspubliek in het hoge noorden is er
gek op," aldus WÍni.
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De Drentse droge worst is een goed voorbeeld
van een regionale specialiteit, die op zorgvuldi-
ge wijze tot stand komt en negen dagen wordt
gedroogd. De Groninger variant heeft een
karakteristieke smaak van kruidnagel, typerend
vool deze regio.
,,Het uitgekiende droogproces - een hoge lucht-
vochtigheid en hoge temperatufen in speciaal
ontwikkelde droogkasten - geeÍt alle wofst-
soorter de unieke eigen WeÍdenaar-smaak en
het kenmerkende karakter," verduidelijkt Wini
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Weidenaar vlndt het belangrijk om maatschap-
pelijk verantwoord te ondernemen.
,,Dat doen we onder meer dooT bewust om te
gaan met energie.In april2010 zijn de daken
van het Weidenaal-pand voorzien van zonne-
panelen om energie te gene[eren, die voor een
groot deelnodig is in de productieafdellngen,"
vertelt Wini. ,,We produceret 600/o van ons
energieverbruik op deze manier zelf."
Daafnaast wordt energie opgewekt met de
zogenoemde Warmte Kiacht Koppeling (WKK)
De binnen het bedrijÍ vrijkomende restwafmte
wordt gebruikt voor het verwarmingssysteem
van de droogkamefs en om het reinigingswater
voof te vefwaTmen.

frf;.,-eirrt a., erá a'y2 e
De machines die nodig zijn voor de productie
ontwikkelt Weidenaar zelÍ. 0p basis van in-
novatieve ideeën wolden de toepassingsmoge-
lijkheden onderzocht, waarblj het belangrijk
is dat deze moeten bijdragen aan een zo
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eÍliciënt Ínogelijke wefkwijze Weidenaar
maakt hierbil gebruik van DW Multi Tech
Sefvice uit Niawier, gespecia iseerd in
hrghtech machines Dit bedrijÍ is eigendom
van Durk Weldenaar, broer Lieuwe en Wini
,,De Íamiliebanden ziln een voordeel in
, p Ipnni. nrinr ip nrnr]rr, Ir, .. -. .lep-Oaec5.n,
benadru <l Wini Weidenaar

0ol< op productgebLed investeeft Weidenaar
in duurzame er vefantwoofde ontwil<l<elin
qen, Zo introduceerde het bedrijÍ in 2009 de
ncr\le prlte I tie\p Biolo!isrlrc Dtoqí. Wot\l
in de Nederlandse supermarkt Een primeur
,an \4/p dpn. ,rr i, dp,I nco wof5t vdn 100%
rundvlees Weidenaar werkt voor de produc-
tie hiervan sarnen met Staatsbosbeheer en
dtaagt hiermee zowe bi.l aan natuurbeheer
als aan een worstspecialiteit van een prima
kwaliteit l-leI fool(pfoces van deze Friese
specialiteit vraagt bilzondere aandacht Met
een mengsel van lurl en eil(enhout wofdt
g eroo l<t

De spel<productie bij Weidenaar is belang-
k /o wo dt lret slcf r.n .t droogge/OJtê t.

rrervolgens mel water aÍgespoten en hierna
gerool<t volgens het eerder omschreven
s)/steem met turÍ en eil<enhout Daarna vo gI
droginq om vervo gens ret spek te snijden in
de desbetreÍfende snit, dan wel in stul<ken
Hel spek wordt ondei andere ool< gebruikt
rroot het mal<en van de s avinken en van de
carrés: zelÍgemaakLe ambachtelijke hambur-
gefs met gerookt spel< als Íinishing touch

\laast wofstspecia iteiten maakt Weidenaar
',oorverpal<t vers vlees voor retail en groot
rance

lel assoil.iment bestaat uit technische delen
van l-lolLands rundvlees, gekruid runder- en
gekruid haJÍ orn ra fgehakt, braadworst met
kruidnagel, verse worst, rolladeschijven, car
lés en slavinken Inmiddels heeÍt een aanta
retailers ln reel Nederland het l<waliteitsvlees
vrn Wpidenoaf in dp s' lrappon Coed vcrplkt
er met de gewenste houdbaarheid

De ln 2004 in Do<<um in gebruil< genomen
nieuwe bedrilÍsruimte van 2OO0m2 is ditlaar
uitgebreid meI nog eens BOOm2 Deze uitbrei-
ding was niet a leen noodzake i.jl< vanwege
de ontwil<l<e ingen in de vers vleesbranche,
maar gaÍ oo( een extra impu s aan de capa-
citeit van de worstmakerij, Weidenaar ver-
wacht dat de vers v eesproductie nog verder
zal groeien
,,Consumenten stellen sLeeds hogere eisen
aan smaak en kwa iteiL en Weidenaar voof
ziet daarin als geen ander "
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en btede dootgang Aan de ene l<anL bevindt
zich de omvangriyke worstmal<erij en aan de
andere l<ant de vels-vleesafdelingen, de ver-
pakkingsafdeling, de orderpic (sys[emen en
de l<oel en vrresopslag De door Weidenaar
zelÍ ontwikkelde inpaklijnen zijn gernlegreerd
met de el.il<elteer ijnen Hetzelfde qeldt
voof het volautomatische orderpic <systeem,
waarbil vanuit lopende banden verpakkingen,
die naar wens van de < ant zijn geêtiketteerd,
naar de juisle l<ratten worden getranspor-
teerd Wekelijl(s gaan zo 100 0OO verpal<te
Wnidp ra,rr nrodrrr lpn rle delr uit

0p de slotvraag waarin Weidenaar zicI
onderscheidt, antwoordt Wini 'service en
kwa liteit'

,,001< hebben wil rier met ons ui|: 60 mede-
wefl(efs bestaande |.earn nog steeds lieÍde
voor het val<."

De toekomstvisie van Weidenaat is et
volgens Wini niet op gericht om de al-
lr.rnrnnls'e le wo den n-aaf wCl Om CCn

bclungriJ <n lcvctanr icr In zijn dip bcl.erd
s laat om haar ui l.sLekende l<wali l.ei l..,,0nze
ambitie is om 2 à 3landelijke retailers erbij
te <rijgen op de vers-vleesafdelinq Wij wil
len de komende jaren heel Nederland aan
Weidenaar-producten helpen " @
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