
Thuis bereiden Piet en Joop Kaldenberg 
zelf ook graag een lekker stukje vlees.

Piet Kaldenberg is een liefhebber van ribeye en entre-
cote. Volgens hem is het zonde om het vet van het vlees 
te halen. “Dat geeft juist de volle smaak aan het vlees.”

De voorkeur van Joop gaat uit naar een mooi stukje 
rund- of kalfsvlees, zowel gebakken als gegrild. “Denk 
bijvoorbeeld aan een O’Sullivan diamanthaasje, een 
kalfsstaartstukje van Meijersche Roem of een dry aged 
rib roast op het bot gerijpt. Je kunt dit vlees het beste 
kort bereiden. Even aanbakken aan beide kanten en op 
lage temperatuur laten garen. Het vlees is mooi rosé, 
maar dan veel smaakvoller en malser.” 

Piet en Joop:
zelf ook
vleesliefhebbers

De verhuizing is nodig omdat de dorpskern in de loop 
der jaren om het industrieterrein aan de Strobbel heen 
gebouwd is. Daarnaast groeit het familiebedrijf op deze 
locatie uit zijn jasje. De omzet van Kaldenberg vervijf-
voudigde sinds 2003. Ook de komende jaren rekent het 
bedrijf op een jaarlijkse forse groei. In Vuren wordt een 
productiehal en kantoorruimte opgetrokken ter grootte 
van zo’n tienduizend vierkante meter vloeroppervlakte. 
Ter vergelijk: in Herwijnen zit Kaldenberg op een krappe 
3.200 vierkante meter.

De onstuimige groei komt voor een belangrijk deel op 
het conto van de succesvolle partnership met groothan-
del Sligro, verklapt Joop Kaldenberg die samen met zijn 
broer Piet Kaldenberg aan het hoofd van het familiebe-
drijf staat. Hun kinderen bekleden inmiddels ook allerlei 
functies en zijn daarmee de derde generatie Kaldenberg 
die in het familiebedrijf werkzaam is. Op inmiddels 34 
Sligro-locaties door heel Nederland exploiteert de sla-
gerij een shop-in-shop concept. Er bestaan vergevor-
derde plannen om eind 2016 met dit concept ook de 
Belgische markt te gaan veroveren. Aan de Nederlandse 
groei van de combinatie Sligro-Kaldenberg is trouwens 
nog geen einde gekomen. Binnenkort mag Kaldenberg 
zijn naam zetten op de 35ste slagerijafdeling van Sligro 
in Utrecht.

Kaldenberg levert kwaliteitsvlees via bezorging aan een 
breed scala aan klanten: van cafetaria tot sterrenzaken, 

van unieke concepten als ‘The Roast Room in Amster-
dam’ tot het Nederlandse leger en grote spelers zoals 
IKEA, De Efteling en Autogrill. Ook veel instellingen in de 
zorg en institutionele sector zijn trouw afnemer van het 
rund-, varkens-, lams- en kalfsvlees uit Herwijnen. Van 
kleinschalig wonen tot academisch ziekenhuis, van ge-
vangenis tot tafeltje dekje.

Bakfiets
De afzet komt intussen neer op jaarlijks vijf miljoen kilo 
vlees in een assortiment van circa 3.000 vleesproducten 
voor de horecabranche en grootverbruikers. Niet gek 
voor een bedrijf dat in 1959 als ‘gewone’ dorpsslagerij 
aan de Herwijnense Waaldijk werd opgericht door Piet 
Kaldenberg, de vader van de huidige twee broers-direc-
teuren. “Ik kan me als de dag van gisteren herinneren 
dat mijn vader bij de mensen thuis vroeg wat voor vlees 
ze graag wilden hebben,” zegt Piet. “De dag erna werd 
dit dan met een bakfiets bezorgd.” 

Begin jaren zeventig verhuisde de inmiddels ambachte-
lijke slagerij naar een nieuwbouwpand in de Zworrel-
straat in hetzelfde dorp. Het was het begin van een 
heuse keten met acht slagerijen in de regio. Begin jaren 
tachtig werden de groeistuipen de slagerij opnieuw te-
veel en betrok Kaldenberg de huidige locatie aan de 
Sluimerskamp. Daar verschoof de focus steeds verder 
naar het beleveren van grootverbruikers. “Hieronder 
bevonden zich toen al veel institutionele afnemers. 

Daarom besloten we in 1984 om de kwaliteit van ons 
product naar buiten toe te garanderen met een kwali-
teitscertificaat van het voormalige Rijksinkoopbureau.”

Hardlopers
Kaldenberg staat bekend om een mooi stukje kwaliteits-
vlees, zegt Joop Kaldenberg die samen met zijn broer 
Piet inmiddels alweer dertig jaar aan het hoofd van het 
familiebedrijf staan. “Hardlopers zijn de vele soorten 
malse biefstuk, steaks en tournedos, en het ruime assor-
timent lams- en kalfsvlees. Ook specialiteiten als gebra-
den speenvarkens, gerookte ribeye, Betuwse hamme-
tjes en Bourgondische ham zijn regelmatig smaakma-
kers bij diverse buffetten.”

De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer 
naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeker 
nu de vleesverwerkende industrie geregeld het middel-
punt is geworden van voedselschandalen, vindt Kalden-
berg het van het grootste belang om in zee te gaan met 
leveranciers die een uitstekende reputatie genieten. 
Joop en Piet Kaldenberg houden persoonlijk een vinger 
aan de pols om maximale kwaliteit te kunnen blijven 
waarborgen. Piet: “Van alle soorten vlees die we verko-
pen, bekijken we op locatie de slachterijen waar het 
vlees vandaan komt. Of dat nu in Nederland, Ierland-, 
Nieuw-Zeeland, Uruguay, Brazilië of Noord-Amerika is: 
we willen alleen met de allerbesten werken.”

Toegevoegde waarde
Kaldenberg vertelt een verhaal bij elk stuk vlees. Afne-
mers zoals restaurants krijgen hiermee een stukje toe-
gevoegde waarde in handen die helpt bij de promotie 
van de menukaart. “Ons prachtige Ierse lams- en rund-
vlees verkopen we onder het private label O’Sullivan. 
Het O’Sullivan rundvlees is afkomstig van het Ierse An-
gus-rund, een ras dat exclusief in Ierland wordt gefokt 
en het beste rundvlees oplevert. De runderen staan veel 
buiten in de mooie Ierse groene weiden met sappig 
gras, te midden van kabbelende beekjes en glooiende 
heuvels. Dat zie je terug in de kwaliteit van het vlees. 
Klanten ook. Zij zeggen vaak: hier zit echt smaak aan het 
vlees. En zo’n verhaal van herkomst creëert een hele 
sfeer van beleving eromheen.”

Slagerijen Kaldenberg van Herwijnen naar Vuren
HERWIJNEN – Slagerijen Kaldenberg verkast uiterlijk juni 2016 van de Herwijnense 
dorpskom naar een spiksplinternieuwe locatie nabij de A15 in Vuren. Het vierde 
onderkomen in 56 jaar tijd.

De moeder van directeuren Joop en Piet Kaldenberg 
sloeg op 14 oktober de symbolische eerste paal van het 
nieuwe onderkomen van Kaldenberg Slagerijen aan de 
Gaanweg 1a in Vuren.

“Dit wordt de mooiste slagerij van Nederland”, hield 
Joop Kaldenberg de aanwezigen voor, onder wie een 
afvaardiging van Sligro Food Group. De slagerij krijgt 
meer dan drie keer zoveel ruimte tot haar beschikking 
en dat is hard nodig, aldus Joop. “In Herwijnen kun je je 
kont niet meer keren. Wat zal dat straks een rust geven 
op deze nieuwe plek.”

De bouw op een zichtlocatie aan de A15 wordt gereali-
seerd door aannemersbedrijf Cornelissen uit Zeeland. 
Voordat er met de bouw kan worden begonnen, ver-
dwijnen er ruim 1.100 heipalen van zestien meter lengte 
de Vurense kleigrond in. De oplevering staat gepland 
rond Pinksteren. 

1.100 heipalen
de grond in

Een mooi en eerlijk verhaal bij elk stuk vlees


