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Klaas Puul meldt: oprichter Evert Mooijer overleden
Evert Mooijer, de man die van Klaas Puul één van de grootste garnalenbedrijven van
Europa maakte, is overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt. Mooijer was één
van de bekendste en meest succesvolle ondernemers van Volendam. Hij was al
geruime tijd ziek.
Groot worden in de garnalen. Wanneer Evert Mooijer als jonge tiener meehelpt in het
bedrijf van zijn vader is dat de droom die hij voor ogen heeft. Het is midden jaren zestig
en Klaas Puul is dan nog een viswinkel aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam. Maar
de jonge Evert wil meer. Vanuit een garagebox in Volendam groeit het bedrijf in de
decennia die volgen uit tot een garnalenimperium met vestigingen in zeven landen,
zo’n 200 miljoen euro omzet en circa 3500 medewerkers. Klaas Puul is al jarenlang de
grootste werkgever in Volendam en Edam. Naast garnalen levert het bedrijf
tegenwoordig ook fruits-de mer, rivierkreeft en gerookte zalm. Vers én diepvries, en altijd
volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Passie
Energiek, perfectionistisch en gepassioneerd. Het zijn een paar van de eigenschappen
die Evert Mooijer typeerden. Ook was hij in het bezit van een flinke dosis lef. Als het
thuispellen van garnalen in 1989 verboden wordt, zet hij als ondernemer een gewaagde
stap met de bouw van een nieuw pelatelier in Tanger, Marokko. “Een enorme
investering die niet zonder risico’s was”, aldus de huidige CEO van het bedrijf, Sander
van den Berg. “En zo zijn er meer bepalende momenten geweest waarop hij dingen
durfde die anderen niet deden. Evert keek niet al te lang naar uitgebreide prognoses en
kostenbaten-analyses. Hij deed het op de achterkant van het spreekwoordelijke
bierviltje en liet verder vooral zijn ondernemersgevoel spreken. Zelden liet dat hem
trouwens in de steek. Hij was in veel opzichten een unieke ondernemer en een bijzonder
mens.”

Nieuwbouw in Volendam
De dagelijkse leiding van Klaas Puul had Evert Mooijer zo’n vijf jaar geleden al
overgedragen. Hij deed dat in de overtuiging om het bedrijf klaar te maken voor de
toekomst. Iets meer dan de helft van de aandelen zijn nu in het bezit van
investeringsmaatschappij H2 Equity Partners. Wel bleef hij tot het laatste moment
betrokken bij het bedrijf waar hij decennia lang aan het roer stond. Ruim zeven
maanden geleden legde Evert Mooijer nog de eerste steen van het nieuwe
hoofdkantoor in Volendam. Hij deed dat samen met zijn vrouw Gaartje en hun
kleinkinderen. Aan de Lupinestraat komt naast een nieuw kantoor ook nog een
versproductie van 5500 vierkante meter. Even verderop op de locatie in Edam wordt de
vriesversproductie met 3500 vierkante meter uitgebreid. “Beide nieuwe vestigingen
kennen de allerhoogste standaarden op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid.
Hiermee kunnen we dan zeker 25 jaar vooruit”, zegt Van den Berg. “Het bedrijf staat er
nu dan ook goed voor. Zijn passie, ondernemerslust en lef zullen we missen, maar Evert
blijft voor altijd aan Klaas Puul verbonden.”
De directie én alle medewerkers uit binnen- en buitenland wensen de familieleden en
naasten veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Evert Mooijer is 70
geworden.
Meer informatie:
Contactpersoon voor nadere informatie is:
Sander van den Berg te bereiken op: 0031 (0)299 399 354
www.klaaspuul.com

