
De haven van Harwich, halver-
wege de jaren negentig. Boze
actievoerders blokkeerden

keer op keer de weg naar de veerboot
om het transport van pasgeboren
kalfjes naar Nederland te verhinde-
ren. Het was slechts één uiting van
maatschappelijk ongenoegen over de
productie van kalfsvlees. Want ook
het gebruik van verboden groeibevor-
deraars, de huisvesting van kalveren
in donkere kisten en de kunstmatig
in stand gehouden bloedarmoede

voor de productie van blank vlees
stuitte veel mensen tegen de borst.
De Nederlandse kalversector had het
imago van een groep die alleen op
geld uit was en daarbij onethische
praktijken niet schuwde.

Voor de VanDrie Group was het
duidelijk dat de situatie zo niet kon
doorgaan. “Het was tijd voor een
ingrijpende vernieuwing van de keten
richting maatschappelijk verant-
woorde productie. En dat betekende
niet alleen aandacht schenken aan
duurzaamheid en transparantie,

maar ook aan dierenwelzijn, voedsel-
veiligheid en de omgeving”, zegt
Director Corporate Affairs Henny
Swinkels. 

Gezond
Samen met overheid en andere partij-
en uit de sector heeft de VanDrie
Group zich actief ingezet bij de ont-
wikkeling van een Identificatie &
Registratiesysteem (I&R) voor runde-
ren. “Het I&R-nummer is de rugge-
graat voor ons tracking & tracing-
systeem. En het is een extra garantie
dat de kalveren minimaal tien dagen
oud zijn voordat ze worden ver-
voerd”, legt Swinkels uit. In die tien
dagen krijgt het dier ‘biest’, de eerste
melk na de geboorte. Deze melk is
rijk aan stoffen die het afweersys-
teem van het kalf versterken en daar-
door de gezondheid en het welzijn
van het dier verbeteren. Daardoor
vermindert het gebruik van genees-
middelen.

Jonge kalveren worden tegenwoor-
dig aangevoerd uit Nederland en de
direct omliggende landen, waarbij
het bedrijf een maximale transport-
duur van tien uur hanteert. “Boot-
transporten uit bijvoorbeeld Groot-
Brittannië behoren daarmee tot het
verleden”, aldus de vleesproducent.
De slachtrijpe kalveren zijn binnen
tweeëneenhalf uur op de slachterij,
waardoor transportstress wordt
geminimaliseerd. Bovendien heeft de
VanDrie Group samen met de over-
heid en andere kalfsvleesproducen-
ten er voor gezorgd dat bij het trans-
port de insleep en verspreiding van
ziekten wordt voorkomen, onder
meer via strenge quarantaineregels.

Groepshuisvesting
In overleg met de Dierenbescher-
ming heeft de VanDrie Group kalve-
ren gehuisvest in groepen. “Die aan-
pak druiste indertijd in tegen alle
inzichten – men dacht bijvoorbeeld
dat groepshuisvesting zou leiden tot
grotere sterfte en gedragsproblemen

16 vmt • 8 augustus 2003 • nr 16/17

– maar is inmiddels de Europese
standaard”, zegt Swinkels. De kalve-
ren worden gehuisvest in ruime stal-
len met daglicht en natuurlijke venti-
latie. En behalve kalvermelk krijgen
de dieren ook verse snijmaïs wat niet
alleen de vertering stimuleert, maar
ook het herkauwgedrag. Bovendien
ondervangt het hoge ijzergehalte van
de maïs het probleem van de bloedar-
moede.

De kalverhouders worden intensief
begeleid. “Zij leveren de stal plus de
arbeid, wij doen de rest, zoals het
leveren van voer en gespecialiseerde
dierenartsen. Ook leggen we afspra-
ken over de werkwijze en oplossin-
gen voor problemen schriftelijk vast;
deze afspraken worden wederzijds
gerespecteerd”, zegt Swinkels.

Via het digitale systeem ‘Veal
Vision’ kunnen partijen verderop in
de keten, zoals supermarkten, slage-
rijen en consumenten, uiteenlopende
informatie inwinnen over het eind-
product: van de houderij waar het
dier is opgegroeid tot de winkel waar
het vlees wordt verkocht. 

Voedselveiligheid
Met het kwaliteitssysteem ‘Safety
Guard’ kan de VanDrie Group bewij-
zen dat de voedselveiligheid in en
tussen alle schakels van de keten is
gewaarborgd. Alle schakels in de
keten voldoen nu aan HACCP-nor-
men voor tracking en tracing. Elke
drie maanden wordt de keten op 23
punten ge-audit volgens de voor-
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Leek de kalversector tien jaar geleden nog een gewetenloze geldwolf zonder respect

voor mens, dier en omgeving, tegenwoordig staan deze aspecten voor de sector juist

voorop. De VanDrie Group, deelnemer aan de prijs voor maatschappelijk verantwoord

ondernemen (MVO) van het ministerie van LNV en de Nederlandse

Voedingsmiddelenindustrie VAI, is een van de bedrijven die het roer omgooide: van

kalfsvlees met een luchtje naar kalfsvlees zonder bijsmaak.

Lisette de Jong*

Kalfsvlees zonder bijsmaak
MANAGEMENT

VanDrie Group
De VanDrie Group, die bij de recent uitgereikte LNV/VAI-prijs voor

maatschappelijk verantwoord ondernemen in de top tien van bes-

te inzendingen eindigde, heeft een omzet van ongeveer  1 mrd

per jaar. Het bedrijf is met een aandeel van 60% marktleider in

Nederland en in Europa (20%). De VanDrie Group heeft vaste con-

tracten met ruim 1.000 kalverhouderijen en bezit voerbedrijven

voor de productie van kalvermelk en slachterijen in Nederland en

Frankrijk. Ook beschikt zij over een fabriek voor de verwerking

van huiden die uiteindelijk tot hoogwaardig kalfsleder worden

verwerkt. Daarmee beschikt zij over een unieke integrale produc-

tieketen. In totaal werken er 1.100 mensen voor de VanDrie

Group.

De Nederlandse kalversector had het

imago van een groep die alleen op geld

uit was en daarbij onethische praktijken
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open en eerlijke contact dat we
onderhouden, hebben we samen flin-
ke vooruitgang geboekt. Aan de ern-
stige misstanden van eenzame
opsluiting en geen ruwvoer verstrek-
ken aan een herkauwer is zo een ein-
de gemaakt.”

Volgens Van den Berg staan de par-
tijen nu voor de vraag hoe het welzijn
verder te verbeteren. “Zo kunnen de
bewegingsruimte en de ijzerstatus
van de dieren worden vergroot. Wij
vinden onder meer dat de verkoop
van rosévlees – van dieren met een
betere ijzerstatus – gestimuleerd
moet worden, door de consument in
Frankrijk en Italië te vertellen dat
rosévlees net zo mals is als blank
vlees.” De komende tijd praten de
organisaties hier verder over.

Informatiebehoefte
Behalve voldoende draagvlak binnen
en buiten de organisatie, visie en een
financieel solide basis vindt Swinkels
heldere communicatie een absolute
voorwaarde voor succes. En juist dat
is een grote uitdaging. “Praten over
een concreet product is gemakkelij-
ker dan praten over de geleidelijke
omschakeling naar een andere
bedrijfsfilosofie. Je moet de bood-

schap niet alleen afstemmen op de
informatiebehoefte van de verschil-
lende partijen in de keten, maar ook
steeds bijstellen naarmate het
omschakelingsproces vordert.”

Communiceren met partijen in het
buitenland is nog moeilijker dan in
eigen land. “Daar zijn ze niet gewend
in ketens te denken. De gemiddelde
Italiaan kent Amsterdam beter dan
de kalverketen. Inmiddels werken we
in vijftig landen met ons logo. Hope-
lijk leidt dat er uiteindelijk toe dat
ons kalfvlees net zo’n goed imago
krijgt als Nederlandse kaas.” ■

schriften van de internationale certi-
ficeringsinstantie Lloyd’s. 

De waarborg begint bij de productie
van kalvermelkpoeder in de eigen
fabrieken. De grondstoffen worden
nauwkeurig geregistreerd naar her-
komst, tijdstip van levering en
samenstelling. Datzelfde geldt voor
de gegevens over het kalf, die worden
gekoppeld aan de voergegevens. Na
binnenkomst worden zowel het kar-
kas als de vleesdelen voorzien van het
I&R-nummer dat het kalf bij zijn
geboorte heeft gekregen. Tijdens de
verwerking wordt nauwkeurig geregi-
streerd welke medewerker wanneer
aan het karkas heeft gewerkt. Ook
die gegevens worden langdurig
bewaard. “In geval van een onver-
hoopte recall is dergelijke informatie
onmisbaar”, aldus Swinkels.

Dankzij het kwaliteitssysteem voe-
len de medewerkers zich verant-
woordelijk voor het product dat zij
leveren. “Om er voor te zorgen dat
zij die verantwoordelijkheid ook
kunnen waarmaken hebben we vorig
jaar de Integrale Opleiding Kalfs-
vlees geïntroduceerd een interactieve
opleiding die de deelnemers via cer-
tificaten opleidt tot productiemede-
werker versindustrie op MBO-2-
niveau. Voedselkwaliteit en hygiëne
krijgen daarbij natuurlijk veel aan-
dacht.” 

Milieubelasting
Het bedrijf wil de milieubelasting in
de keten minimaliseren, onder meer

door de kalveren te huisvesten in
emissiearme stallen. Ook aan het
mestprobleem is gewerkt: kalvergier
wordt per pijpleiding en tankwagen
vervoerd naar een van onze vijf zuive-
ringsinstallaties, waar het biologisch
wordt gezuiverd. Het effluent wordt
afgevoerd naar de reguliere afvalwa-
terzuivering, het slib wordt gedroogd
en verwerkt tot meststof.

Alle bedrijven van de VanDrie
Group beschikken over een milieu-
zorgsysteem met de ingebouwde ver-
plichting om te streven naar verder-
gaande vermindering van de milieu-
belasting. Kalverpoeder wordt steeds
minder in zakken vervoerd en steeds
meer in bulk. De zakken die nog
worden gebruikt zijn recyclebaar. Het
vlees komt terecht in verpakkingen
die de shelf-life van het product ver-
lengen. Dat betekent minder bederf
en lagere transportkosten. 

Draagvlak
Voor succesvol maatschappelijk
ondernemen is draagvlak nodig. Niet
alleen binnen de eigen keten en het
eigen bedrijf, maar ook bij de buiten-
wacht. Daarom speelt de VanDrie
Group een actieve rol in het ontwik-
kelen, vormgeven en uitvoeren van
het beleid voor de kalversector en
voor de voedingsmiddelenindustrie
als geheel. “We overleggen bijvoor-
beeld met de Europese Commissie en
met nationale overheden over voed-
selveiligheid, dierwelzijn en milieu.
En we zijn actief vertegenwoordigd in
verschillende overleg- en adviesorga-
nen, zoals PVE, COV, SKV, GD, IKB”,
vertelt de vleesproducent.

De deelname van het bedrijf aan de
LNV/VAI-prijs voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen draagt vol-
gens Swinkels bij aan de noodzakelij-
ke ‘license to operate’. “Maar we
werken ook goed samen met maat-
schappelijke organisaties, zoals de
Dierenbescherming, VAI en het Pro-
ductschap. Met hen hebben we harde
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld
dierwelzijn en -gezondheid.”

Bert van den Berg, Beleidsmedewer-
ker Veehouderij bij de Dierenbescher-
ming, beaamt dat: “Mede dankzij het

Melk en vlees
De productie van

melk, boter en kaas is

onlosmakelijk verbon-
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van kalveren. Zonder
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