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Reportage

Drie jaar geleden experimenteerde een gepensioneerde en ge-

dreven voedingsmiddelentechnoloog uit Heiloo in zijn keuken

met kaas en zeewier. Hij moet ‘eureka!’ hebben geroepen, want

hij belde Campina met de mededeling dat hij van kaas vlees kon

maken. Het zuivelconcern is hem daar nog steeds dankbaar

voor.

Door zijn overlijden heeft de geestesva-
der het door Campina ontwikkelde Valess
niet meer mee kunnen maken. Jo Pen-
ders, productontwikkelaar bij het zuivel-
bedrijf nam het stokje van de bedenker
over. Penders draagt bij Campina de ver-
antwoordelijkheid voor de ontwikkeling
van halfharde, harde en andere kaasach-
tige producten. Drie jaar geleden kwam

daar Valess bij.
Dat Penders van vlees geen kaas had ge-
geten, is in het geval van Valess geen
probleem. Valess is gebaseerd op wron-
gel, het hoofdbestanddeel van kaas. “Het
idee voor dit product kwam binnen bij de
kaasdivisie.”

Telefoontje
Eén telefoontje waardoor Campina een
interessant nieuw segment kan aanbo-
ren. Gebeurt dat vaker? “Laat er nog
maar een paar komen”, lacht Penders.
“Het gebeurt wel vaker, maar niet met
hele grote regelmaat. Maar als er eens in
het jaar of zelfs eens in de twee jaar zo’n
telefoontje komt, dan gaan we er wel
serieus op in.”
Campina nam de tip serieus en stuurde
Penders naar de voedingsmiddelentech-
noloog. Na wat experimenteren in de
keuken, was Penders overtuigd van het
zuivelvlees. In het diepste geheim startte
Campina met de ontwikkeling van Va-
less. Penders stond aan het hoofd van
een team waar verder twee jonge voe-
dingsmiddelentechnologen deel van uit-
maakten.

Markt
Terwijl Penders zich ontfermde over de
optimalisatie van het bereidingsproces
en de opschaling van de productie, hield
marketingmanager Paul Houtepen zich
bezig met de lancering van het nieuwe
product. Volstrekte geheimhouding was
geboden, zowel voor de Campina-man-
nen als voor derden die betrokken raak-
ten bij het project.
Succes op de Nederlandse markt is na-
tuurlijk mooi, maar Houtepen mikte op
de internationale markt. “Omdat we al
snel in de gaten hadden dat dit een tech-
nologie is met internationaal potentieel.
Campina beschouwt Nederland, België
en Duitsland als haar thuismarkt. We wil-
len die markt uitbreiden, naar het oosten
en naar het westen, van Moskou tot En-
geland.” Vanaf 2006 wil de in januari
2003 opgerichte Valess BV internationaal
gaan opereren.
Hoe is dit succesverhaal begonnen? Het
eerste half jaar werd besteed aan een
haalbaarheidsstudie waar een consu-
mentenpanel deel van uitmaakte. “Dat
onderzoek bestond uit twee componen-
ten”, vertelt Houtepen. “Jo en zijn team
keken naar de technologische kant. Is het
reproduceerbaar en kunnen we het op-
schalen? Aan de commerciële kant be-
dachten we productideeën achter de
technologie en stelden we de vraag of dat
voldoende potentieel zou opleveren.” Die
vraag werd met een nog steeds nagal-
mend ‘ja’ beantwoord.

Gehakt
Een projectteam dat zich bezighield met
het formuleren van een businessplan,
stond voor de vraag wat de essentie van
de technologie was. “Daar kwamen een
aantal ideeën uit voort. We zijn heel be-
wust een stap achteruit gegaan. We
snapten dat we de vleesrichting in kon-
den, maar de essentie is dat je de struc-
tuur van zuivel kunt veranderen. De es-
sentie is dat je vrijheid hebt wat betreft
vetgehalte, vorm en smaak. Dat is een
palet waarmee je ook andere richtingen
uit kunt. We hebben ook richtingen ge-
vonden waarvan we denken dat ze in de
toekomst bruikbaar zijn voor een ander
type producten. Binnen de vleesproduc-
ten behoort gehakt tot de mogelijkhe-
den.”

Valess is zuiv

Jo Penders (51) is 30
jaar werkzaam bij
Campina. Hij stu-
deerde levensmid-
delentechnologie
aan de HAS in Den
Bosch en ging ver-
der in de kaastech-
nologie. Nu is hij
verantwoordelijk
voor de ontwikke-
ling van de halfhar-
de, harde en kaas-
achtige producten.
Hij werkte de tech-
nologie achter
Valess verder uit met zijn team.
Paul Houtepen (40) werkt sinds 1989
voor het zuivelconcern. Hij begon bij
de verkoop en zit sinds 12 jaar op de
marketingafdeling. Een aantal jaren

was hij verantwoordelijk voor alle
kaasmerken van Campina. Hij bouwde
Millner internationaal uit. Vanaf janu-
ari 2003 was hij fulltime bezig met de
marketing van Valess.

Even voorstellen…

‘Als er zo’n telefoontje komt gaan 
we er serieus op in’

Paul Houtepen (l) en Jo Penders in de wrongelfabriek van
Campina in Tilburg.
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Van Dale
Toch koos Campina bewust voor de
vleesrichting. “Dat deden we onder ande-
re omdat vlees een enorm grote markt
is.” Volgens de marketingmanager be-
draagt vlees ongeveer 10% van de su-

permarktomzet. “Zuivel is daarmee ver-
gelijkbaar, maar noem maar eens een
ander even groot segment.”
Een grote en vooral ook nieuwe markt
voor Campina. “Het is niet de vijfde yog-
hurt of zesde kaasvariant die we ontwik-

kelen”, zegt Houtepen. “En last but not
least: je behoudt alle nutritionele aspec-
ten van zuivel, gecombineerd met een
laag vetgehalte en een hoog eiwitgehal-
te.”
Dat vetgehalte is een discussiepunt in de
vleesindustrie. “Vlees is een drager van
verzadigd vet.” Houtepen wijst ook op de
vleescrises uit het verleden die de consu-
ment nog niet is vergeten. Valess moest
dus een vleesvervanger worden, ook al
wil Houtepen het geen ‘vervanger’ noe-
men: “Valess wil een nieuwe categorie
vlees worden: zuivelvlees. Wij Nederlan-
ders gebruiken het woord ‘vlees’ in twee-
ërlei opzicht: in de enge zin is vlees rund-
en varkensvlees. In de brede zin is vlees
eigenlijk de derde maaltijdcomponent.
Dat is ons speelveld. Mijn ideaal is dat
straks ‘zuivelvlees’ in de Van Dale zal
staan.”

Zuivelvlees
Zuivelvlees dus. Penders vertelt: “Tech-
nologisch gezien bestaat het bereidings-
proces uit het herstructueren van wron-
gel. Je maakt wrongel gewoon zoals je
wrongel maakt in een kaasbedrijf. In dit
geval gaan wij dan uit van magere melk,
omdat je nul procent vet wilt.” Vervol-
gens wordt de wrongel gecombineerd
met een alginaat afkomstig uit zeewier,
een verdikkingsmiddel. Door dat meng-
proces ontstaat een vezel- en dus
vleesachtige structuur. 
Het bijzondere aan Valess is dat het, an-

ders dan kaas, niet meer smelt bij verhit-
ting. “De nieuwe soort wrongel is hitte-
stabiel. Als we de vezels hebben bereid,
worden kruiden en bindmiddelen toege-
voegd. Daarmee krijg je een soort vlees-
deeg dat je kunt bewerken en vormen. In
onze vormmachines brengen we het in
een filetvorm. Dan kan het stukje Valess
nog worden voorzien van een ‘batter’ of
paneerlaag.”
Voor Valess heeft Campina slechts op
kleine schaal productieapparatuur hoe-
ven aan te schaffen om de vezelstructuur
te maken. Daarvoor zijn operators geïn-
strueerd en opgeleid. “Wij maken alleen
de basisgrondstoffen”, vertelt Penders.

velvlees

Valess is gebaseerd op wrongel, het hoofdbestanddeel van kaas.

‘De essentie is dat je de structuur van
zuivel kunt veranderen’
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Personalia

Wessanen
Koninklijke Wessanen zal twee nieuwe commissarissen benoe-
men tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhou-
ders op 27 april. Durk Jager, voormalig bestuursvoorzitter, presi-
dent en CEO van Procter & Gamble, zal worden benoemd tot
voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt K.J. Storm
op. Theo Kool, executive vice president en CFO van Sare Lee Cor-
poration, zal worden benoemd tot lid van de Raad van Commissa-
rissen en tot voorzitter van het Audit Committee. Hij volgt J.A.N.
van Dijk op.

Unilever
Peter ter Kulve (39) is per 1 april voorzitter van de directie van de
IgloMora Groep. Hij volgt Baptiest Coopmans op, die in de loop
van februari is gestart als voorzitter van de directie van Unilever
Mexico en Unilever Bestfoods Mexico. Ter Kulve deed tijdens zijn
Unilevercarrière sinds 1988 ervaring op met de Unilever-merken
in de ijs- en diepvriescategorieën. In het verleden werkte hij bij
Iglo-Ola, was businessunit director in Tsjechië en is momenteel
voorzitter van Unilever ijs- en diepvriesdivisie in China.

KNAW
Emil Broesterhuizen is per 1 juni directeur Algemene Zaken en
directievoorzitter bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW). Hij volgt drs. Chris Moen op, die per 1
mei 2005 zijn functie zal neerleggen. Broesterhuizen (58) is
momenteel plaatsvervangend directeur Onderzoek en Weten-
schapsbeleid (OWB) van het ministerie van OCW. Van huis uit is
hij een chemicus en vanaf eind jaren zeventig is hij werkzaam bij
het ministerie van OCW.

VWA
Sinds 1 maart is Annette Lijdsman in dienst als hoofd Communi-
catie en voorlichting bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Hiervoor
was Lijdsman hoofd Communicatie van het Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder werkte zij onder ande-
re bij het Nederlands Vaccin Instituut en bij het ministerie van
VWS. Lijdsman volgt Irene van Geest op, die sinds 1 maart als ad-
viseur Risicocommunicatie verbonden is aan de European Food
Safety Authority.

WUR
Ir. Paul Vriesekoop (47) wordt
benoemd tot directeur Vee-
houderij van de Animal Scien-
ces Group van WUR. Hij volgt
ing. Douwe Schuhmacher op
die nu interim divisiedirecteur
is. Verder is per 1 mei drs. Jan
Dijk (44) benoemd tot hoofd
Onderzoek Veehouderij.

FHI-branche Industriële Automatisering
Eelco van Harten is in dienst getreden bij FHI, federatie van tech-
nologiebranches, als manager van de Nederlandse brancheorga-
nisatie voor Industriële Automatisering. Met de benoeming van de
nieuwe branchemedewerker brengt FHI haar managementteam
weer op sterkte. Tegelijkertijd is het secretariaat uitgebreid met
Ingrid van Boxtel voor de webredactie en Esther van Ingen als
managementassistente voor de branche Industriële Automatise-
ring.

vmt | 8 april 2005 | nr 828

Dat gebeurt via de bestaande wrongelproductiecapaciteit van
de fabriek in Tilburg. De technoloog vertelt dat zijn team in eer-
ste instantie hoofdbrekens had over de vraag hoe ze de losse
vezels tot een geheel moesten persen.
“Als zuiveltechnoloog denk je dat het op de kaasachtige manier
moet.” Nog voordat er veel geld werd uitgegeven aan specia-
listische apparatuur, ontdekten de ontwikkelaars dat er andere
mogelijkheden waren. Het bereidingsproces heeft namelijk veel
weg van de bewerkingen van separatorvlees. Daarbij worden
kleine stukjes vlees aan elkaar ‘geplakt’. Dat proces is nu uitbe-
steed aan een gespecialiseerd bedrijf uit de vleesindustrie. Het
belangrijkste onderdeel van het hele proces is het veranderen

van de wrongelstructuur. Dat is ook wat Campina gepatenteerd
heeft. Er wordt dan ook niet gevreesd voor bijvoorbeeld huis-
merken die een goedkopere variant van Valess op de markt zul-
len zetten. “Wij hebben er vertrouwen in dat het niet eenvoudig
zal zijn om via andere wegen zuivelvlees te realiseren. Anders
hadden wij het in het verleden natuurlijk allang bedacht.”

Groot
Ook al klinkt het allemaal heel simpel en logisch, toch slaat Pen-
ders zich niet voor het hoofd dat hij het zelf niet heeft bedacht.
“Ik heb voor mezelf niet het gevoel van een gemiste kans. Ik
denk dat een heleboel zaken toevallig worden ontdekt.”
Ook Houtepen onderstreept dit. “Kijk naar wat de laatste tien
jaar is geïntroduceerd. Wat kan er qua innovatie nou concurre-
ren met Valess? De uitvinder wilde dat het idee echt groot werd.
Hij heeft bewust een partner gezocht waarvan hij dacht dat ze
er iets groots van konden maken.”

Anne Paul Roukema

‘Wat kan er qua innovatie nou concurreren
met Valess?’

Valess: falen of succes?
Valess ligt sinds week
zes van dit jaar bij Su-
per de Boer, Edah en
Konmar. Volgens mar-
ketingmanager Houte-
pen lag de gewogen
distributie in week 8
op 50%. In week 7 en 8
zijn de meeste leden
van de Superunie inge-
stroomd. In week 11
moeten C1000 en Al-
bert Heijn daarbij
komen. De gewogen
distributie moet dan
tussen de 90 en 100% liggen. Hij wil geen absolute ver-
koopcijfers geven, maar zegt dat er nu ook al ‘herha-
lingsverkopen’ hebben plaatsgevonden. “We krijgen op
de website en via de consumententelefoon allemaal
complimenten binnen. Dat heb ik nog niet eerder mee-
gemaakt.” Naar verwachting is er twee jaar nodig om de
ontwikkelkosten terug te verdienen.

Jan Dijk.Paul Vriesekoop.
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