
Bij Jadis Additiva is de afgelopen jaren veel veranderd. Het 
marktgebied is vergroot en het assortiment uitgebreid. Naast 
Jadis Additiva is Jadis Agri gestart, dat zich richt op de akker- en 
tuinbouwsector. Daarbij is het bedrijf distributeur geworden van 
onder meer Nuscience. De volgende primeur wordt binnenkort 
bekendgemaakt. EuroTier is daarvoor het aangewezen moment.

Additieven- en voedermiddelenleverancier 
Jadis Additiva bestond op 17 oktober 2016 
twintig jaar. Geen moment om een groots 
jubileum te vieren, maar wel voor een intern 
feestje. Bovendien een goed moment om 
stil te staan bij de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren. Jadis Additiva groeide in 
twee decennia uit van een eenmansbedrijf 
naar een bedrijf met twaalf werknemers.  
“Er is veel veranderd, op een positieve  
manier”, aldus Jan Akerboom jr. “En er 
komen nog grote veranderingen aan. Op 
EuroTier maken we nog een belangrijke 
primeur bekend”, verklapt hij vast.

Risicospreiding
De grootste verandering in de afgelopen 
jaren is dat Jadis de markt heeft vergroot. 
Zowel door het marktgebied uit te breiden 
als door in een compleet andere markt  
te stappen. “Er zijn steeds minder voer-
bedrijven op de markt, met een groter 

markt aandeel. Wanneer je een van de  
grotere bedrijven verliest, loop je risico. 
Daarom hebben we besloten ons te  
focussen op een groter gebied. Was dit 
eerst alleen Noordwest- Europa, is dat nu 
heel Europa. Zo zijn er nieuwe distributeurs 
aangetrokken, bijvoorbeeld in Frankrijk en 
Servië, en hebben we vanaf aankomende 
november een werknemer in Oost-Europa 
die nieuwe distributeurs en klanten moet 
aanbrengen, zodat Oost-Europa beter kan 
worden bediend.” In Zuid-Europa heeft Jadis 
nog relatief weinig partners. “Ons einddoel 
is om in heel Europa te zorgen voor een  
stabiele verkoop. Dit krijgt al steeds beter 
vorm.” Een andere manier om risico te sprei-
den, is een uitbreiding van het assortiment.
Naast Jadis Additiva is Jadis Agri gestart, 
actief in de akkerbouw- en tuinbouwsector. 
“Jadis Agri levert vergelijkbare producten 
als Jadis Additiva: producten met een kleine 
dosering, maar met een grote meerwaarde 

voor de boer. We merkten dat onze 
aanpak voor de veevoederindustrie 
ook toegepast kan worden in de 
akker- en tuinbouw. Zo hebben we 
een kalkproduct, bedoeld voor de 
ondersteuning van de pH-waarde 
van de bodem, een Yucca schidige-
raproduct dat de plant helpt met  
insecten en in de bodem onder 
meer werkt als uitvloeier en daarbij 
het microbiologische leven onders-
teunt. Daarnaast zetten we ook in de 
akkerbouw onze microtracer- 
methode in, waarbij mengsels 

kunnen worden beoordeeld. Zo kunnen wij 
kunstmestkorrels analyseren op uni formiteit. 
Ook kunnen wij een specifiek product 
van een unieke ‘handtekening’ voorzien, 
waardoor deze van fabriek tot aan de boer 
te ‘tracken en tracen’ is.” Jadis Agri staat nog 
in de kinderschoenen. Er zijn veel proeven 
gedaan en alles is op orde. De verkoop 
begint nu voorzichtig, maar zal volgend jaar 
significant groeien, laat Akerboom weten.

Nieuwe medewerkers
Om voldoende onderzoek te kunnen doen 
voor Jadis Agri is er een technisch specialist 
aangenomen voor de akker- en tuinbouw. 
“We hebben ons R&D-budget verdubbeld”, 
aldus Akerboom. “De technisch specialist 
beoordeelt welke toepassingsgebieden een 
bepaald product heeft. Yucca schidigera  
wordt in diervoeding onder meer ingezet 
voor een betere eiwitbenutting, stankreduc-
tie of als emulgator. Maar welke toepas-
singen zijn van belang in de akker- en 
tuinbouw sector? Daarnaast beoordeelt 
de technisch specialist aanbiedingen van 
nieuwe producten.” De R&D-afdeling werkt 
samen met Schothorst Feed Research, het 
Feed Design Lab en Wageningen Univer-
siteit. Op het gebied van medewerkers, 
is er meer veranderd: vanaf 1 september 
2013 is Bernd Treiber uit Duitsland aan-
gesteld als commercieel directeur. Dit jaar 
is hij mede-eigenaar geworden. “Zelf ben 
ik nu operationeel directeur, mijn vader is 
algemeen manager. Het verschil in ervaring 
en leeftijd tussen mij en mijn vader was erg 
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groot. Om extra ervaring toe te voegen aan 
het management team hebben wij Bernd 
aangesteld. Bovendien sluit zijn aanstelling 
aan bij onze strategie; hij heeft een wereld-
wijd netwerk. Met de komst van Bernd is de 
continuïteit binnen het bedrijf 
gewaarborgd.” Sinds ruim een 
jaar is ook Michiel Klappe, de 
zwager van Akerboom, binnen 
het bedrijf werkzaam. “We heb-
ben nu drie familieleden in het 
bedrijf, waarmee het familie-
gevoel wordt ondersteund.”

Nieuwe leveranciers
Per 1 juli 2016 is Jadis Additiva officieel  
leverancier van Nuscience voor bepaalde 
delen van Europa. Jadis Additiva verkoopt 
onder meer Aromabiotics, een reeks zuivere 
en multiactieve middellange ketenvetzuren  
voor dierlijke voeding. Ook is Jadis sinds kort 
leverancier van Fulvic Clean-humuszuren  

van het grootste Nederlandse drinkwater-
zuiveringsbedrijf. “Om aan humus te komen, 
wordt normaal gesproken turf afgegraven.  
Maar deze humuszuren worden uit de 
waterproductie gehaald. Dit gebeurt mid-

dels een nieuw stabiel proces, 
waardoor een kwalitatief goed 
product ontstaat, zonder risico 
op dioxineproblemen. Het bedrijf 
is bovendien het enige waterzui-
veringsbedrijf dat GMP+- gere-
gistreerd is. We zijn wereldwijd 
de enige partner voor levering 
van Fulvic Clean-humuszuren in 

de voerindustrie en hebben het product 
beschikbaar voor ons hele marktgebied.”

Komende jaren
De komende jaren gaat Jadis op de inge-
slagen wegen verder. De focus ligt op een 
goede dekking van Europa en de groei van 
Jadis Agri. “Onze strategie daarbij verandert 

niet. We blijven focussen op hoogwaardige 
nicheproducten. We leveren geen volume-
producten, zoals zalmolies, aminozuren en 
vitamines. We focussen alleen op technolo-
gische toevoegmiddelen.” 

Deze strategie biedt voldoende toekomst. 
“We groeien in een relatief stabiele markt 
bijzonder veel, jaar op jaar. De verklaring 
hiervoor is onder meer de steeds verdere 
afschaffing van antibiotica. We zitten in de 
groene hoek van additieven. We leveren 
vooral natuurlijke producten. Deze pro-
ducten krijgen door de vermindering van 
het antibioticagebruik steeds meer kans. 
Ook varen we goed door strengere wetge-
ving. Alle geneesmiddelen die aan banden 
worden gelegd werken in ons voordeel. We 
focussen op de beste kwaliteit, veiligheid en 
diervriendelijkheid. Daarmee blijven we de 
veranderende regelgeving voor.” 

De humuszuren worden middels een stabiel proces uit water gehaald.
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Bernd Treiber (r) is naast Jan Akerboom jr. (l) en senior nu mede-eigenaar van Jadis Additiva.


