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Food, feed en farmaceutische industrie

VanDrie: grondstoffen
optimaal benutten
Tekst en foto: Norbert van der Werff

Kalfsvleesproducent VanDrie Group wil zoveel mogelijk waarde creëren met de grondstoffen, en zo min mogelijk weggooien. Dat zei
Henny Swinkels, directeur Corporate Affairs van VanDrie Group tijdens
de beurs Foodtech in Rosmalen.
VanDrie wil met de waardecreatie niet alleen
het eigen economische belang dienen, maar
doet het ook uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Swinkels trad
op als keynote speaker op het Kennisplein van
de Foodtech, op de tweede dag van de beurs.
‘Investeren in de omgeving om de wereld te
kunnen beleveren’, was de titel van zijn betoog
op 24 mei. VanDrie Group is de grootste particuliere onderneming in de agrifoodsector met
een omzet van 1,8 miljard euro per jaar. Zo’n
95 procent van de productie is bestemd voor
de export. Italië (34 procent) is daarbij de
grootste afzetmarkt, gevolgd door Duitsland (16
procent) en Frankrijk (15 procent). VanDrie is
actief in de gehele keten van de kalverhouderij, de voederproductie, de productie van en de
handel in zuivelproducten en ingrediënten, tot
de slacht en het uitbenen, en de productie van
kalfsvellen.
Het logo van VanDrie bestaat uit een kalverkop
en een mensenhand. Dat laatste hangt samen
met het vakmanschap dat voor het concern
van groot belang is, legde Swinkels uit. “Wij
kunnen minder automatiseren dan bijvoorbeeld
een kippenslachter omdat de dieren niet allemaal hetzelfde zijn. Vakmanschap is voor ons
belangrijk. We proberen dan ook om mensen
zo lang mogelijk in dienst te houden.”
MVO
Het beleid van maatschappelijk verantwoord
ondernemen van VanDrie heeft vijf pijlers:
voedselveiligheid, dierenwelzijn, aandacht voor
medewerkers en partners in de keten, aandacht voor de omgeving en de benutting van
reststromen. Het voorkomen van dierziekten
heeft hoge prioriteit. “We hebben maar één
product. Dierziektenpreventie is voor ons een
vanzelfsprekendheid.” VanDrie werkt nauw
samen met de partners in de keten. Swinkels:

“Om de gehele keten te verduurzamen, moet
je stappen zetten in iedere schakel van de
keten.” De aandacht voor dierenwelzijn is versterkt door de manier waarop de maatschappij
tegen dieren aankijkt. Swinkels legde aan de
hand van foto’s van honden uit hoe sterk dat
veranderd is. Op de ene foto stond een hondenkar, waarbij honden mensen moeten voorttrekken, op de andere een hond in een fietskar
die door een mens voortgetrokken wordt...
Wat het dierenwelzijn betreft, tracht VanDrie
zich te richten op de eisen in de meest kritische landen. Swinkels stelde wel dat veel mensen denken dat dieren mens geworden zijn.
“Dat is niet zo. Dieren zijn ondergeschikt aan
de mens, al wil dat niet zeggen dat je niet
goed voor ze moet zorgen.”
Reststromen
VanDrie tracht de grondstoffen optimaal te
benutten. Het bedrijf heeft daar al sinds de
BSE-crisis in 1996, toen de sector onder
zware druk kwam te staan, aandacht voor,
maar sindsdien zijn de inspanningen alleen

maar groter geworden. Wei, een eiwit uit
melk, was vroeger bijvoorbeeld een afvalproduct. Het wordt nu gebruikt in veevoer en in
voedingsmiddelen, zoals frisdranken. VanDrie
streeft ernaar zoveel mogelijk te bestemmen
voor menselijke consumptie. Dat is van belang
omdat er een wereldwijde schaarste aan eiwitten aan zit te komen.
VanDrie wil ook dat meer delen van de kalveren gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de
milt en de nieren. VanDrie onderzoekt hoe
dergelijke producten vermarkt kunnen worden. De onderneming tracht voor dergelijke
producten een markt te creëren. Er wordt gekeken naar de houdbaarheid en de meest geschikte manier van verpakken. Chefs werken
aan productontwikkeling. “Koks in restaurants
kunnen bijvoorbeeld niervet gebruiken.”
Uitgangspunt is maximalisatie van de waarde.
Sommige bestanddelen kunnen gebruikt worden als ingrediënt voor de farmaceutische industrie. Het leeuwendeel is voedingsmiddel of
hoogwaardig ingrediënt voor de voedingsmiddelenindustrie. Ook gaat een deel naar de
productie van diervoerder, waarbij zoveel mogelijk waarde wordt gecreëerd. De huiden
worden nu gebruikt als grondstof voor leer,
maar er zijn meer mogelijkheden. VanDrie
blijft echter voornamelijk een voedingsmiddelenfabrikant, aldus Swinkels.

Henny Swinkels
maakte duidelijk dat
VanDrie voornamelijk
een voedingsmiddelenproducent blijft.
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