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Kijkje in de keuken   

bij Vobra 
Familiebedrijf Vobra Special Petfoods uit Veghel was begin november gastheer van de zevende Young Feed 

Professionals bijeenkomst. Dit bood 55 jongeren afkomstig uit de diervoedersector een kijkje in de wereld 

van petfood.

De Voederfabriek oost Brabant werd 
opgericht in 1932 door Piet van Krie
ken en focuste zich aanvankelijk 
enkel op voeders voor landbouwhuis
dieren. in 1963 wordt het bedrijf 
overgenomen door zoon Gerard van 
Krieken. “Hij komt nog iedere och
tend om 10.00 uur langs voor een 
kop koffie”, vertelt commercieel 
manager Detmar Barneveld in een 
bomvolle bedrijfskantine, waar 55 
Young Feed Professionals bijeen zijn 
gekomen voor een kijkje in de keu
ken bij de Brabantse petfoodfabri
kant.   
Krieken wijzigt in 1963 de naam naar 
Vobra. in 1970 wordt de switch 
gemaakt naar petfood. Dat jaar 

wordt gestart met slechts één soort 
hondenbrok. Hoe anders is dat anno 
2019. “We hebben nu ruim 600 ver
schillende recepten en eigenlijk 
komen er wekelijks recepten bij. Ver
der is er keuze uit meer dan dertig 
verschillende vormen”, zegt Barne
veld. 

Grondstoffen
Voor de voersamenstelling wordt 
geput uit zo’n 150 unieke grondstof
fen variërend van mais tot gember en 
buffelmozarella. op de vraag vanuit 
de zaal hoe het zit met controle van 
deze grondstoffen, stelt operations 
Manager Paul stoutjesdijk dat de 
grondstoffen zorgvuldig zijn geselec
teerd en aan de hoogste kwaliteits
eisen voldoen. “Een huisdier komt 
echter niet in de humane voedsel
keten terecht. De standaard bij 
grondstoffen voor petfood is daarom 
anders dan bij veevoer.”
Een ander verschil is dat bij petfood 
het uiterlijk van het brokje belangrijk 
is, legt productiemanager Bas theeu
wes uit tijdens de rondleiding. “in de 
veehouderij maakt men geen drukte 
over de vorm. Bij huisdiervoeder heb
ben klanten bij een afwijking het 
idee dat het brokje niet goed is.” 
Maatvoering in petfood is dus 
belangrijk. “Mocht een partij onver
hoopt om die reden worden afge
keurd, dan vermalen we die en wordt 
de partij opnieuw op het juiste for
maat geperst.”     

Vobra, sinds 2001 gevestigd in Veg
hel, produceert droge honden en 

kattenbrokken voor vier eigen mer
ken en zo’n 300 private label klanten. 
De fabriek heeft een jaarcapaciteit 
van 35 miljoen kilo premium en 
superpremium voer. Dit voer wordt 
naar dertig landen geëxporteerd. 

Techniek
op dit moment heeft Vobra twee 
extruders (Wenger en almex), één 
perslijn, twee grote en twee kleine 
verpakkingslijnen. tegenover de 
fabriek staat een andere fabrieks
ruimte die momenteel wordt 
gebruikt voor opslag. “twintig jaar 
geleden hebben we die fabrieksruim
te overgenomen van een andere 
fabrikant, maar er nooit iets mee 
gedaan. nu is de tijd rijp. onze ambi
tie hier is over twee jaar een volledig 
nieuwe productielijn te hebben, 
zodat we klaar zijn voor de toe
komst”, aldus stoutjesdijk.
om de nieuwe lijn te realiseren moet 
naast de bestaande ruimte een 
 nieuwe hal worden gebouwd.
Bij Bühler is al een extruder met dub
bele schroef besteld. De capaciteit 
van deze machine is 4 ton per uur. 
Met de nieuwe productielijn wordt 
de capaciteit met 50 procent uitge
breid en bestaat de mogelijkheid om 
in de verdere toekomst de capaciteit 
te verdubbelen. Daarnaast komen er 
vier grotendeels volautomatische 
 verpakkingsmachines. 
streven is de nieuwe productielijn op 
4 oktober 2021 in gebruik te nemen. 
of die datum vergunningtechnisch 
wordt gehaald is met de huidige stik
stofkwestie nog even de vraag.  n
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