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De Edese kaaspoederproducent 
Vika komt in buitenlandse han-
den. De Nederlandse eigenaren, de 
familie Zijerveld, hebben gisteren 
een overeenkomst gesloten met 
het Zwitserse Givaudan. De over-
nameprijs is niet genoemd.

Vika is nu nog via hun familie-
holding in handen van drie broers: 
Gerard, Ad en Matthieu Zijerveld. 
Bij de Nederlandse kaas- en bouil-
lonmaker werken meer dan twee-
honderd mensen. 

Volgens de koper Givaudan, een 
van de grootste producenten van 
geur- en smaakstoffen ter wereld, 
ligt de omzet van Vika dit jaar rond 
de € 64 mln.

Het Gelderse kaaspoederbedrijf 
heeft een winstmarge van meer dan 
10%, een hoge score voor de sector. 
Vorig jaar realiseerde Vika een om-
zet van € 57 mln en boekte daarop 
een nettowinst van € 6,2 mln. Door 
de goede jaren is het fundament 
onder Vika stevig: het eigen vermo-
gen bedraagt € 13,8 mln op een ba-
lanstotaal van € 29,6 mln. 

Vika heeft dochterbedrijven in 
België, het Verenigd Koninkrijk en 
Nieuw-Zeeland. Van de jaaromzet 
van € 57 mln wordt meer dan de 
helft buiten Nederland gereali-
seerd, met name in Europa. 

Het beursgenoteerde Givaudan 
biedt werk aan meer dan 10.000 
werknemers die jaarlijks een om-
zet realiseren van omgerekend 
€ 4,25 mrd. Het concern heeft ves-
tigingen in 95 landen, sinds 2006 
ook in Nederland (Naarden). 

Volgens ceo Gilles Andrier is de 
aankoop van Vika een goede aan-
vulling op de bestaande portfolio. 

AANKOOP

Gelderse kaaspoederproducent 
verkocht aan Zwitsers bedrijf

‘Het is prioriteit om ons aanbod 
in natuurlijke ingrediënten uit te 
breiden.’

Het de derde keer dat de broers 
Zijerveld — een vijftiger en twee 
zestigers — bedrijfsactiviteiten 
verkopen. De familie uit Woer-
den is groot geworden in de kaas. 
Door een reeks overnames van Ne-
derlandse kaasmakers groeide het 
bedrijf in de jaren tot 2012 uit tot 
een belangrijke speler in de zuivel-
sector.

De deelnemingen werden alle 
ondergebracht in Mijwo Beheer 
in Vleuten, hun investeringsvehi-
kel waar ook de niet-zuivelbedrij-
ven in zijn ondergebracht. 

In 2012 deed Mijwo Beheer af-
stand van vleesverpakker Inter-

Chicken. Koper was pluimveevlees-
verwerker Plukon in Wezep.

Een jaar later werden speciaal-
kaasproducent Zijerveld in Bode-
graven en verpakkingsbedrijf Den 
Hollander Food in Lochem afge-
stoten. 

Bij Den Hollander Food wordt 
kaas gesneden en verpakt in plak-
ken, stukken, blokjes en als ge-
raspte kaas. Deze twee bedrijven 
werden ingelijfd door Friesland-
Campina, het grootste zuivelcon-
cern van Nederland.

Met name de overname van de 
speciaalkazen was een substantië-
le transactie. Met de verkoop nam 
de familie afscheid van € 400 mln 
aan omzet en meer dan vierhon-
derd werknemers.

Onderzoekslaboratorium van Givaudan in Dübendorf, Zwitserland.  FOTO: BLOOMBERG

Familieconcern Zijerveld stoot steeds meer bedrijfsactiviteiten af

Koper Givaudan 
produceert geur- 
en smaakstoffen 
en wil portfolio 
uitbreiden
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