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Cool-Spot
‘ Met mijn uitvinding 
creëer je een koude 
werkplek in een  
warme keuken’

Start-up Kitchen Voedsel koelen 

Cool-Spot
‘ Met mijn uitvinding 

René Bogaarts

Techneuten verklaar-
den Joop Rustemeijer 
voor gek, maar 
zelf noemt hij zijn 
vinding ‘eigenlijk 
doodsimpel’. Met 
Cool-Spot blijft be-
derfelijk voedsel ook 
buiten de koelkast 
koud. Een droom 
voor professionele 
koks.

A
ls je Joop Rustemeijer 
(60) laat praten, vlie-
gen de technische 
termen je binnen 
enkele minuten om de 
oren. Dat weet hij zelf 

ook. Mede daarom heeft hij Corine van 
der Sloot (49) gevraagd zijn zakenpartner 
te worden. Híj heeft het Cool-Spot-sys-
teem ontwikkeld, waardoor koks in hete 
keukens onbekommerd verse levens-
middelen kunnen behandelen en zelfs 
urenlang op het werkblad kunnen laten 
staan. Zíj zorgt voor de marketing en de 
verkoop. 

‘Een kok moet vlees of vis uit de koel-
kast halen, snel bewerken en meteen 
daarna met een folietje eroverheen weer 
terugzetten. Als het twee uur buiten de 
koeling heeft gestaan, moet hij het weg-
gooien. Omdat die producten kouder 
dan 6 à 7 graden moeten blijven, werken 
koks op gekoelde stalen werkbladen’, 
zegt Van der Sloot. ‘Maar een centimeter 
boven dat blad is de temperatuur algauw 
12 graden’, vult Rustemeijer aan. ‘En 
iedere kok gebruikt een houten of kunst-

stoffen snijplank omdat hij niet op het 
stalen blad wil snijden. Men heeft dus 
de illusie dat er gekoeld wordt gewerkt 
en iedereen knijpt een oogje dicht bij de 
handhaving van de regels.’

Trots laat Rustemeijer in zijn werk-
plaats in Huizen zien hoe zijn koel-
systeem werkt. IJskoude, droge lucht 
stroomt via fijnmazige filters uit een 
werkbalk en mengt zich direct met een 
fijne nevel, die uit diezelfde werkbalk 
komt, zodat er een koude wolk boven het 
werkblad wordt gevormd. ‘Omdat we een 
optimale verhouding weten te bewerk-
stelligen tussen temperatuur en lucht-
vochtigheid, creëren we een koude zone 
waardoor de levensmiddelen niet uitdro-
gen en het werkblad niet nat wordt’, zegt 
Rustemeijer. ‘Iedere techneut die ik het 
vertelde, verklaarde me voor gek. Maar 
het is eigenlijk doodsimpel.’

Rustemeijer, een werktuigbouwkundi-
ge die al decennialang een koeltechnisch 
bedrijf heeft, ontwikkelde het systeem 
in 2010 op no-cure-no-paybasis voor een 
restaurateur in Almere, wiens keuken 
door de ligging veel te warm was om 
goed in te kunnen werken. ‘Joh, ik maak 
wel wat’, had Rustemeijer gezegd, maar 
dat bleek gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. 

‘Airco aanleggen was geen optie. Dan 
blaas je de bacteriën die in dat systeem 
worden opgezogen steeds terug de keu-
ken in. Er moest iets anders bedacht 
worden.’ Hij wijst op de provisorische 
opstelling van printplaten, pompen, in 
roestvrij staal verpakte warmtewisselaars 
en pvc-pijpen, die in zijn werkplaats staat 
te dampen. ‘We hebben van alles uitge-
probeerd, want het moet natuurlijk wel 
allemaal aan de hygiëneregels voldoen.’

Toen de Almeerse restaurateur en ook 
een vishandelaar uit Bodegraven enthou-
siast waren over het systeem, besefte 
Rustemeijer dat hij in de roos geschoten 

had. Dat gevoel werd nog versterkt toen 
klanten andere toepassingen zagen, 
zoals de presentatie van gerechten. Hij 
had inmiddels zelf al tweeënhalve ton in 
het systeem geïnvesteerd. In maart 2013 
kreeg hij patent op Cool-Spot en kon 
hij met zijn vinding de markt op. Via de 
Huizense Zakenclub kwam hij in contact 
met Van der Sloot, die een eigen marke-
ting- en communicatiebureau had. Sa-
men richtten ze Cool-Spot op, waarvan ze 
ieder de helft van de aandelen hebben.

‘Sinds maart 2013 gaat het hard. We 
hebben inmiddels zeventien systemen 
verkocht, waarvan tien in 2014. Volgend 
jaar denken we er zeker een stuk of 24 te 
kunnen verkopen’, vertelt Van der Sloot. 
De prijs van een Cool-Spot is afhankelijk 
van de grootte, maar een systeem van vier 
meter kost nu € 16.500, inclusief monta-
ge. Nu de economie tegenzit, schrikken 
horecabedrijven terug voor investeringen. 
‘We leveren alleen nog maar maatwerk. 
We kijken wel of we kunnen standaar-
diseren, zodat we de productie kunnen 
opschalen. Daar hebben we niet veel extra 
vermogen voor nodig, want we zouden 
hier zonder veel extra kosten 48 systemen 
per jaar kunnen bouwen. De prijzen gaan 
dan natuurlijk ook naar beneden.’

Cool-Spot is schuldenvrij en er zijn 
geen andere investeerders. Eind volgend 
jaar denkt het tweetal break-even te 
draaien. ‘Sommigen wilden wel geld in 
het bedrijf steken, maar dat waren vooral 
cowboys die hun aandelen later voor de 
hoofdprijs aan ons wilden terugverko-
pen’, bromt Rustemeijer. ‘Wij zoeken seri-
euze partners, die zich voor lange tijd aan 
ons willen verbinden.’ En op langere ter-
mijn? Rustemeijer: ‘Eerst gaan we verder 
uitbouwen, maar binnen tien jaar moet er 
wel wat gebeuren. Misschien kunnen jon-
geren mijn deel overnemen.’ Niet Corine 
van der Sloot: ‘Ik wil nog wel honderd jaar 
door met Cool-Spot.’

Start-ups 
vertellen...

Op deze pagina 
bieden onder-
nemers een kijkje 
in de keuken van 
hun jonge bedrijf.
Vaak komen 
zij ook aan het 
woord in het 
programma  
Zakendoen Met 
van BNR Nieuws-
radio.

De radiorubriek 
Start-up Kitchen, 
onderdeel van 
Zakendoen Met, 
is iedere maan-
dag te beluiste-
ren van 14.15 uur
tot 14.30 uur 

en terug te 
luisteren via 
www.bnr.nl. 

Komende maan-
dag zijn Joop 
Rustemeijer en 
Corine van der 
Sloot van Cool-
Spot te gast.
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