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Slavinken en 
vegaschnitzels 

In de vleeshal leiden operators met blauwe 

mutsjes de productie van slavinken, die  

automatisch worden gevormd en gewikkeld, 

in goede banen. In de volgende hal zijn de 

haren van de medewerkers bedekt met een 

groen mutsje. Zij mengen gedroogde soja, 

water en kruiden tot een sojadeeg waarvan 

bio-vegaschnitzels worden gevormd. 

Bij Bobeldijk Meat Company was een ver-

Bobeldijk Meat Company, in de jaren zeventig begonnen als  
slagerij, startte in 2008 ook met vegetarische producten. De 
switch heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Bijna acht  
jaar later wordt de naam veranderd in Bobeldijk Food Group  
en de productie van vlees en vega gescheiden. “Vega heeft  
de toekomst, we investeren niet meer in vlees.” Het bedrijf  
kan de vleesomzet echter nog niet missen. 

Vega legt Bobeldijk Meat Company geen windeieren

is. Vogelenzang had in het verleden een 

kaassouffléfabriek, die hij aan Royaan ver-

kocht. Bij bakkerij Lekkerkerk ontwikkelde 

hij een vega-assortiment. De ervaring en 

het netwerk met vegetarische producten 

kwam hem goed van pas bij zijn nieuwe 

baan. Hij was van mening dat met de  

vleesmachines van Bobeldijk ook vegeta- 

rische producten waren te maken. “Als  

we een gewone schnitzel produceren, is  

een vegavariant ook mogelijk. Zo konden 

we het assortiment uitbreiden zonder te  

investeren in nieuwe machines.”

Soja- of tarwe-eiwit

Vogelenzang schakelde zijn netwerk in om 

klanten te vinden voor het nieuw ontwikkel-

de vega-assortiment. Een Duits bedrijf vroeg 

naar biologische, vegetarische producten. 

“Aan biologische ingrediënten was moeilijk 

aan te komen, maar uiteindelijk konden we 

biologische soja uit China kopen”, vertelt  

Vogelenzang. Bobeldijk ontwikkelde ook 

producten met tarwe-eiwit. “Die smaken  

beter en hebben een betere textuur in ver- 

gelijking met soja, maar tarwe-eiwit is niet 

biologisch beschikbaar.” De zaken liepen 

goed. Ook Vion werd een grote klant, totdat 

dit bedrijf de productie in eigen hand nam. 

Vogelenzang besloot daarom onder een  

eigen merk een vegetarisch product op de 

markt te brengen en zocht naar een manier 

onderscheidend te zijn van producten van 

grote bedrijven. Hij ontwikkelde een  

veganistisch product zonder het bind-

andering nodig. De voormalige slagerij – 

groot geworden met de productie van  

slavinken – had moeite concurrerend te 

blijven. “Als kleine partij konden we niet 

mee met de trend van tenderen door  

supermarkten”, vertelt directeur Remko  

Vogelenzang. Hij werd door eigenaar  

Stalknecht gevraagd Bobeldijk om te vor-

men tot een fabriek die weer winstgevend 

Vegafit 

Veganistische producten van het eigen 

merk voor de Duitse markt worden in  

een zwarte schaal verpakt, vegetarische  

in een groene schaal. Naast het eigen  

merk Vegafit, maakt Bobeldijk producten 

voor klanten, zoals de insectenburgers van 

het Belgische Damhert en de kaasschnit-

zels voor Labeij Food Products. Ook de  

Dutch Weed Burger wordt in Deventer  

geproduceerd. 
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Medewerkers van Bobeldijk die met vegetarische producten werken, hebben een groen mutsje op.
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middel kippenei-eiwit, dat in vegetarische 

producten wordt gebruikt. “Met veel  expe-

rimen teren hebben we met een mengsel van 

soja-, tarwe- en aardappeleiwit een plantaar-

dig bindmiddel kunnen ontwikkelen dat  

dezelfde bindeigenschappen heeft als 

kippenei- eiwit.” Bobeldijk ontwikkelde een 

serie producten zonder dierlijke ingrediënten 

onder de merknaam Vegafit, maar had nog 

geen klanten.

Scheiding vlees en vega

In dezelfde periode nam de groep veganis-

ten in Duitsland toe. De Albert Schweitzer 

Stiftung, een stichting die een veganistische 

levensstijl promoot, besteedt in een weke-

lijkse nieuwsbrief die naar 800.000 leden 

gaat altijd aandacht aan een veganistisch 

product. De stichting roept de leden op er 

bij de supermarkt naar te vragen. Zo ook 

met Vegafit. Dit zorgde voor een stormloop 

van veganisten bij Duitse supermarkten, op 

zoek naar de veganistische producten uit 

Deventer. “Met als resultaat dat drie grote 

Duitse supermarkten ons uitnodigden”, 

licht Vogelenzang toe.

In 2010 bestond het Bobeldijk-assortiment  

uit twaalf biologische, vijftien niet-biologi-

sche vegetarische producten en vijftien  

veganistische producten met een totaal-  

volume van 10 ton. Vier jaar later was het  

volume gegroeid naar 1.000 ton. Om dit te 

produceren, was een investering in capaci-

teitsuitbreiding noodzakelijk. “Eind 2014 

hebben we besloten om een miljoen euro  

te investeren in twee aparte fabrieken voor 

vlees en voor vega”, vertelt Vogelenzang. Dit 

betekent scheiding van grond- en hulpstof-

fen, productie, verpakking en opslag en zelfs 

van kantines. “We willen dat vlees en vega 

‘  We willen vlees en vega 

van elkaar scheiden’

elkaar niet meer kruisen.” Eind 2016 moet de 

scheiding compleet zijn. In de fabriek zijn nu 

nog doorgangen voor medewerkers met een 

blauw of een groen mutsje. In de loop van 

volgend jaar worden die afgesloten.  

Groeiende markt

Vanwege de grote Duitse markt besloot  

Vogelenzang het IFS-voedselveiligheids-

certificaat te behalen. “We waren BRC- 

gecertificeerd, maar in Duitsland geldt  

IFS. Beide lukt ons niet. Als er een Britse  

klant komt, hebben we een probleem,”  

erkent de directeur. Dit geldt niet alleen  

voor het certificaat, maar ook voor de  

capaciteit. Al eerder was Bobeldijk Skal- 

gecertificeerd vanwege de biologische  

producten. Vega en vegan zijn vooral in 

Duitsland populair, maar ook in Frankrijk, 

Zwitserland, België en het Midden-Oosten  

is de markt groeiende.

Tegelijkertijd groeit daarmee de vraag  

naar vegetarische hulpstoffen. “De prijs van 

kippenei-eiwit, gluten en van biologische 

soja zijn enorm gestegen”, meldt de direc-

teur. “Ook het aardappeleiwit van Solanic is  

helemaal uitverkocht.” Zijn bedrijf is daar-

om samen met Jeroen Willemsen, oprichter 

van Ojah en directeur van Food for Impact, 

op zoek naar andere plantaardige vormen 

van binding. “Voorbeelden daarvan zijn  

eiwitten uit waterlinzen of algen.”

Concurrentie 

Die vraag naar hulpstoffen groeit tevens 

omdat producenten van vleesproducten 

willen aanhaken bij de 

vegatrend. Zo heeft 

een van de grootste 

Duitse producenten, 

Rugenwalder, drie  

vegetarische maaltijd-

componenten in zijn assortiment opgeno-

men. Vogelenzang ziet deze stap met ver-

trouwen tegemoet. “Ja, ze hebben een 

groter marketingbudget en krijgen meer 

plek in het supermarktschap, maar de 

hele vegetarische categorie lift mee met 

de aandacht die zij genereren. Het nadeel 
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is wel dat de vraag naar hulpstoffen en 

daarmee de prijs flink stijgt,” aldus  

Vogelenzang. “Rugenwalder kwam wel

negatief in het nieuws omdat het vanwege 

de hoge prijs voor kippenei-eiwit had 

gekozen voor de goedkope variant, die 

van kooieieren.”  

Ook andere vleesbedrijven investeren in 

vega-varianten. Vogelenzang ziet deze  

bedrijven niet als bedreiging, omdat consu-

menten zullen overschakelen op producten 

zoals Vegafit wanneer ze serieus gaan wisse-

len van vegetarisch naar veganistisch. 

Geen investering in vlees

In Duitsland verkoopt Bobeldijk alleen  

producten onder de naam Vegafit. Om de 

associatie met vlees te vermijden, verandert 

de naam van Meat Company in Food 

Group. Vogelenzang investeert niet meer in 

de vleescategorie – “wel een vervangings-

investering als iets kapot gaat” – maar heeft 

de categorie wel nodig om de totale kosten 

te kunnen dekken. “De slavink is nog steeds 

ons grootste product. Die levert nog altijd 

80 procent van de omzet, maar de categorie 

groeit niet meer.” Volgens Vogelenzang is er 

veel meer ontwikkeling in de processen van 

vega dan van vlees, zoals HPP of extrusie. 

“Bovendien is een slavink zes tot zeven  

dagen houdbaar en een vegaschnitzel tot  

21 dagen omdat hij is voorgegaard. Dit  

vinden supermarkten aantrekkelijk.” Maar 

Aan de vleeslijn dragen de medewerkers een blauw mutsje.
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volgens de directeur is het de uitdaging  

dagverse vegaproducten te maken en pro-

ducten die niet zijn afgekeken van vleespro-

ducten. “Een mooi voorbeeld van de laatste 

is de Dutch Weedburger, met hele stukken 

zeewier die niet zijn weggemoffeld.”

• DIONNE IRVING •

Hoe het begon 

Meneer Bobeldijk begon in de jaren zeventig met een slagerij in het centrum van Deventer. 

Het was de tijd van vlug klaarproducten, nu convenience geheten. Sla- en rundervinken, 

schnitzels en cordon bleu voerden de boventoon. De vraag nam toe. Daarom breidde 

Bobeldijk uit naar drie winkels. Vervolgens nam hij het besluit om op één plek de vlees- 

producten te produceren voor al zijn winkels. Niet lang daarna vroegen collega-slagers  

aan hem of hij ook voor hen wilde produceren. Hij besloot zijn winkels te sluiten en al  

zijn tijd en energie te besteden aan zijn productiebedrijf. Hij ontwikkelde een machine  

voor de automatische productie van slavinken. 

Eind jaren tachtig ging Bobeldijk naar de huidige locatie, naar een voormalige carbon- 

fabriek die failliet was gegaan. Eind jaren negentig verkocht de oud-slager de fabriek aan 

het Amsterdamse Inversco, een grootverbruikleverancier met een bakkerij, slagerij, groen-

teboer en een kaasproducent onder zijn hoede. De slagerij was Frank Stalknecht, een van 

de huidige eigenaren van Bobeldijk. 


