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Anno 2003 produceren en
leveren de Fa. Wed. W. Mie-
dendorp en Fa. L.I. Frank

twee hoofdlijnen op basis van soja en
lupinen, alsmede een aantal bijpro-
ducten als lecithine. Dankzij de
beslissing om geen genetisch gemo-
dificeerd (gmo-)soja in het bedrijf te
verwerken, kan bovendien de levering
van non-gmo sojaproducten worden
gegarandeerd. Ditzelfde geldt voor de
lupineproducten.

De belangrijkste afnemers zijn
industriële brood- en banketbakkerij-
en en fabrikanten van brood- en ban-
ketgrondstoffen, maar ook andere
takken in de voedingsmiddelenindus-
trie in Nederland en vele andere
Europese landen.

Sojameel
Tot 1996 zag de toekomst er voor de
productie van sojameel zonnig uit.
Toen kwam echter genetisch gemodi-
ficeerd (gmo-)sojameel op de markt,

hetgeen tot maatschappelijke onrust
leidde. “De markt voor sojameel stort-
te op dat moment in en we verloren
ongeveer 45% van onze omzet”, aldus
Jos Miedendorp de Bie. “Ook al ver-
werkten we zelf geen gemodificeerde
soja. Dat hebben we nooit gedaan en
dat doen we ook nu nog steeds niet.
Het woord soja was echter besmet en
we raakten veel afnemers kwijt.”

Door op zoek te gaan naar een ver-
vangend product, dat werd gevonden
in lupinebonen, lukte het de Mieden-
dorps het bedrijf van de ondergang te
redden.

Lupinemeel
“Lupinemeel heeft zelfs een aantal
voordelen boven sojameel”, aldus Jan
Roelof Miedendorp de Bie. “Aange-
zien het een wat gele kleur heeft,
hoeft de wafelindustrie bijvoorbeeld
minder kleurstoffen te gebruiken
voor haar wafels.” Ook heeft lupine-
meel een sterker emulgerend vermo-

gen dan sojameel en bevat het iets
meer eiwit en minder vet dan soja en
heeft het een laag alkaloïdgehalte.

“Voor het vermarkten van lupine-
meel kwam echter nog bijna een kink
in de kabel omdat lupinemeel een
novel food zou zijn”, vertelt Jan Roe-
lof. “We konden het ministerie van
Volksgezondheid echter bewijzen dat
het product al duizenden jaren werd
gebruikt door ondermeer de Egypte-
naren en Romeinen, maar dat het
door de opkomst van soja in de ver-
getelheid was geraakt.” Opmerkelijk
is in dit kader ook nog dat de goed-
keuring er in Duitsland eerder was
dan in Nederland. “Maar ja, als je
weet dat lupine in Duitsland eigenlijk
al sinds de Tweede Wereldoorlog als
surrogaatproduct werd gebruikt, is
het ook wel weer begrijpelijk.”

Groei
Sinds de halvering van de omzet als
gevolg van de gmo-crisis, heeft het

In het assortiment van de Fa. Wed. W. Miedendorp heeft lupine soja inmiddels verdrongen. Ongeveer

70% van het productenpakket bestaat uit lupinemeel en -producten en 30% uit sojameel en 

-producten. Het bedrijf vierde onlangs haar 250 jarig jubileum. Een gesprek met Jos en Jan Roelof

Miedendorp de Bie over hoe een bakkerijgrondstoffenleverancier die traditie en familie hoog in het

vaandel heeft staan, ook in deze tijd nog een modern en dynamisch bedrijf kan zijn.

Ank Louwes

Firma Wed. W. Miedendorp na 250 jaar nog steeds springlevend

Lupine verdringt soja

VERNIEUWING IN DE BAKKERIJ

In het assortiment van de

Fa. Wed. W. Miedendorp

heeft lupine soja

inmiddels verdrongen. De

verhouding is nu

ongeveer 70/30.



23vmt • 26 september 2003 • nr 20

bedrijf zich met een jaarlijkse omzet-
groei van circa 15% krachtig hersteld
tot een productiecapaciteit van
10.000 ton per jaar. Hiervoor zijn drie
productielijnen in het pand in Twello
opgesteld. Een zogeheten sojalijn,
een lupinelijn en een kleinere pro-
ductielijn voor biologische produc-
ten. De afzet van soja bedraagt
inmiddels ongeveer 30% van de pro-
ductie en die van lupinen 70%. Op de
biologische lijn wordt zowel soja als
lupine verwerkt. “De lijn is klein
genoeg om tussentijds te reinigen en
hoewel de omvang van biologische
soja- en lupinemeel wel groeit, heeft
het nog maar een klein aandeel in
onze productiecapaciteit”, aldus Jan
Roelof. De groei van de laatste jaren
heeft zelfs geresulteerd in vervanging
en uitbreiding van de productiefacili-
teiten, waardoor het bedrijf beschikt
over voldoende capaciteit om binnen
het 24-uur continuproces een verdere
omzetgroei op te vangen. 

Dat die groei er komt, staat volgens
Jan Roelof buiten kijf. De toepas-
singsgebieden van lupinemeel zijn
immers legio. “De vleesverwerkende
industrie gebruikt het bijvoorbeeld in
worst voor een betere snijdbaarheid,
de chocolade-industrie omdat het
een betere breuk van de chocolade
geeft en de bakkerijgrondstoffenin-
dustrie als broodverbetermiddel. Om
er maar een paar te noemen”, aldus
Jan Roelof. Een belangrijke toege-
voegde waarde van het bedrijf zijn

volgens Jan Roelof de continue
inspanningen op het gebied van pro-
ductinnovatie. “We staan dicht bij de
afnemers en beschikken daardoor
altijd in een vroeg stadium over actu-
ele informatie, over bewegingen en
trends in de voedingsmiddelenin-
dustrie en kunnen daar dan ook snel
op inspelen.” Tevens worden afne-
mers ondersteund bij de ontwikke-
ling van nieuwe producten. De plat-
te, informele organisatie van het 35
medewerkers tellende bedrijf maakt
deze flexibele opstelling mogelijk.
“We blijven in beweging op zoek
naar nieuwe producten die de kwali-

teit van de producten van onze afne-
mers verhogen en de kosten verla-
gen.”

Kwaliteitsmanagementsysteem
Voor deze ontwikkelingen is de afgelo-
pen jaren veel energie gestoken in de
opzet en implementatie van een uitge-
breid kwaliteitsmanagementsysteem.
Uiteraard volgens de geldende normen
voor de gehele voedingsmiddelenketen.
Dit systeem is gecertificeerd voor ISO-
9001:2000, HACCP, GMP+ en BRC en
omvat alle procedures voor het handha-
ven van de kwaliteit en veiligheid van de
gehele productieorganisatie. ■

Historie
De geschiedenis van de Fa. Wed. W. Miedendorp

voert terug naar 1753 toen de oprichter van het

bedrijf in Groningen een handelshuis in koloniale

waren startte. Het bedrijf ging over van generatie op

generatie, waarbij in de negentiende eeuw de

nadruk verschoof naar gedroogde zuidvruchten en

de meelhandel. Hindrik Miedendorp staat in die tijd

vooral bekend als de ‘krentenkoning van het noor-

den’. Begin jaren veertig trouwt de jongste dochter

Miedendorp met Victor de Bie en is de opvolging

gegarandeerd. Om de naam Miedendorp niet te

laten uitsterven, heeft de huidige directie, de drie

dochters en drie zoons van Victor de Bie, de naam

Miedendorp aan hun eigen naam toegevoegd.

In de Tweede Wereldoorlog was Victor de Bie actief

in het verzet en de voedselvoorziening. Hieruit ont-

stonden contacten met ondermeer sojabonenleveran-

ciers in de Verenigde Staten en Canada. Eerst impor-

teerde Miedendorp de verschillende soorten sojameel

en andere -producten, om later over te stappen naar

de invoer van uitsluitend sojabonen. Deze werden

door het bedrijf zelf in Nederland bewerkt en verma-

len tot sojameel voor de bakkerij- en vleesverwerken-

de industrie. Hiertoe nam Victor de Bie in 1947 de

fabriek in bakkerijgrondstoffen L.I. Frank in Meppel

over.

Na een aantal jaren kon uitbreiding in Meppel niet

meer worden gerealiseerd en daar Twello centraal

gelegen was, kocht Victor de Bie in 1967 het pand

van Hunnink vleesproducten, onderdeel van Akzo.

Het Akzo-concern telde meer vleesverwerkende

bedrijven, waaraan Miedendorp sojameel leverde en

dus zat het bedrijf vanaf die tijd midden in haar

afnemersweb. Na 1980 is het bedrijf zich gaan toe-

leggen op leveranties in de brood- en banketindus-

trie, zowel in Nederland als Europa.

Fa. Wed. W. Miedendorp heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de opzet en implementatie van een uitgebreid

kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is gecertificeerd voor ISO-9001:2000, HACCP, GMP+ en BRC en omvat alle

procedures voor het handhaven van de kwaliteit en veiligheid van de gehele productieorganisatie.


