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Product en ontwikkeling

Zierikzee. Nauwe klinkerstraatjes, witte kabouterhuisjes met ro-
de dakpannen en een haventje met ranke zeiljachten en ouder-
wetse vissersboten. Wie door deze schilderachtige Zeeuwse toe-
ristenplaats wandelt, verwacht niet dat hier een internationale
producent van brood- en banketbakkersingrediënten is geves-
tigd. Een bezoek aan de Koninklijke Zeelandia Groep, goed voor
425 medewerkers verdeeld over vijf fabrieken, een hoofdkantoor
en een distributiecentrum, bewijst dat schijn bedriegt.

Citroen
Bij het betreden van een van de drie poederfabrieken van Zee-
landia, komt een doordringende geur van citroen en vanille me
tegemoet waaien. Dat is nou niet iets waar je bij een poederfa-
briek direct aan denkt. “De geur is afkomstig van de vruchten-

broodmixen die we hier samenstellen”, verklaart medewerkster
Edith Zweers die me rondleidt. 
De poederfabriek produceert vooral poedervormige broodver-
beteraars op basis van onder meer gluten, enzymen, zouten en
aroma’s die de verwerkingseigenschappen van het deeg verbe-
teren en de kwaliteit van gebakken brood optimaliseren. Daar-
naast worden hier ook de compleetbroodmixen geproduceerd,
bestemd voor zowel ambachtelijke als industriële bakkerijen.
Bovendien produceert Zeelandia tailor-made broodmixen. 

Trots
Zeelandia’s grote trots is het geautomatiseerde en in eigen huis
ontworpen grondstoffendoseersysteem (GDS) in het hart van de
poederfabriek. Het systeem zorgt er voor dat alle benodigde

Een gevulde koek van de bakker, een Portugees roomgebakje, brood met omegavet-
zuren of een stuk marsepein. Grote kans dat er ingrediënten van de Koninklijke Zee-
landia Groep in zitten. VMT neemt een kijkje bij dit innovatieve en internationale
bedrijf, dat met de voeten stevig in de Zeeuwse klei blijft staan.

Innovatief Zeelandia stevig
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grondstoffen op basis van receptuurgegevens in het systeem
nauwkeurig worden gedoseerd in containers. “Het GDS maakt
het onmogelijk een grondstof te vergeten. Samen met de regel-
matige controle van containermonsters waarborgen we zo een
constante kwaliteit”, vertelt Zweers.
De in totaal 85 containers, verdeeld over tien verschillende pro-
ductgroepen, worden onder 81 verschillende grondstofsilo’s
door geleid. Voordat zij aan deze tocht beginnen, worden de
containers via een Nedag-computercontainerverbinding ingele-
zen, zodat ze alleen daar stoppen waar het moet. De computer
bepaalt de prioriteit waarmee de recepten worden gedoseerd
en zorgt er voor dat de aanvoer van grondstoffen voor de con-
tainers voldoende is. Zijn de benodigde grondstoffen niet aan-
wezig, dan accepteert het systeem de container niet. Met een
heftruck worden de containers naar de verschillende productie-
lijnen gebracht. Medewerkers lezen hier nogmaals de compu-
tercontainerchip af en controleren of het recept overeenkomt
met planning en verpakking. Kloppen alle gegevens, dan wor-
den de grondstoffen gezeefd en gemengd en/of bewerkt. Het
eindproduct wordt verpakt in balen, die over een lopende band
door een metaaldetector en naar een palletiseermachine gaan.
Een plastic afdekvel erover en strechtfolie eromheen, en het
product is klaar voor vervoer naar het distributiecentrum.

Carlo
De productie van vloeibare broodverbeteraars vindt plaats in de
nabij gelegen Fonteine-fabriek. Vloeibare broodverbeteraars
zijn sinds een jaar of vijf op de markt en zorgen er voor dat bak-
kers stofvrij en goedkoper kunnen werken.
De productie van fondant elders in de Fonteine-fabriek gebeurt
automatisch via een continu proces. De voormeng wordt op de
juiste temperatuur ingekookt, waardoor een stroperige heldere
massa ontstaat. Door deze massa stapsgewijs terug te koelen
kristalliseert de stroop. Het resultaat is een glanzende fondant,
die later terug te vinden is als het zoete laagje op bijvoorbeeld
een tompouce.
Ook de productie van lossingsmiddelen, gebruikt om bak-
waar uit de vormen te krijgen na het bakken of om afmeetma-
chines te smeren, gebeurt automatisch. Een voormeng van
voornamelijk oliën wordt verwarmd tot 90°C en daarna afge-
koeld naar 20°C. Na 24 uur rusttijd wordt het product afge-
tapt. Zeelandia’s bekendste lossingmiddel is Carlo, een
water-in-olie-emulsie voor het invetten van bakblikken en

bakplaten. Carlo is al sinds 1935 op de markt.
In de vijfde fabriek van Zeelandia wordt amandelspijs (van
amandelen), banketspijs (van abrikozenpitten) en vulspijs (van
witte bonen) en marsepein gemaakt. “Bij marsepein wordt elke
charge gecontroleerd en zonodig bijgestuurd, zodat de gewen-
ste consistentie wordt bereikt. Dat gaat tot op een halve liter
water per charge nauwkeurig”, zegt Zweers.

Kennis per kilo
Vakmanschap en kwaliteit waren en zijn uitgangspunten voor
Zeelandia, zo bevestigt commercieel directeur Frans Lijnsvelt na
afloop van de fabriekstour. Ook innovatie, dienstverlening en
internationalisering horen in het rijtje huis: “We willen niet
alleen een inspiratiebron zijn voor onze klanten in de bakkerij-
wereld, maar ook voor elkaar. We zeggen altijd dat we kennis
per kilo leveren.”
Zeelandia komt met commerciële en technologische innovaties
en levert totaalconcepten, van broodverbeteraar tot en met pro-
ductpositionering, promotie-ideeën en desgewenst gezond-
heidsclaims. Voorbeelden zijn Vikorn, Prokorn O’mega Mout en
het Pandabroodje. Marketing manager Richard de Boer: “Onze
totaalconcepten verschillen per markt, land en soms zelfs regio.
Het busbrood zie je bijvoorbeeld alleen in Nederland en ner-
gens anders, Duitsers eten Kaiserbroodjes en rogge-/zuurdeeg-
brood en in Portugal willen ze alleen kanariegele banketbak-

Omslagartikel

vig in Zeeuwse klei

Familiebedrijf
Zeelandia werd in 1900 opgericht door H.J. Doeleman en
is van oorsprong een familiebedrijf. Doeleman richtte
zich op de fabricage van beschuitgelei, hulpmiddel voor
het bakken van luchtige, brosse beschuit. Sinds de uit-
vinding van de emulgator in de jaren dertig is het pro-
ductassortiment gegroeid tot 2.000 artikelen voor
ambachtelijke en industriële bakkerijen in 60 landen.

Met een heftruck
worden de grond-
stofcontainers naar
de verschillende
productielijnen
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kersroom in hun gebakje.”
Behalve totaalconcepten ontwikkelt het bedrijf voor een aantal
grotere klanten tailor-made producten. Een voorbeeld is Blue-
band Goede Start, resultaat van een samenwerking met AH,
Unilever en de bakkerijen.

Brein
Het brein achter alle concepten bevindt zich op de 65-koppige
R&D-afdeling, die is onderverdeeld in vier subgroepen: pro-
ductinformatie- en specificatiebeheer, kwaliteitscontrole, tech-
nische verkoopondersteuning en productontwikkeling. De laat-
ste groep is weer opgesplitst in basisresearch, tailor-made op-
lossingen voor klanten, markten en landen, procestechnologie
en een ondersteunend laboratorium. R&D-directeur Huib van
der Klooster: “Deze indeling maakt dat we snel kunnen reage-
ren op specifieke klantenvragen en maatschappelijke ontwikke-
lingen. Zo zijn we enkele jaren geleden al begonnen met onder-
zoek naar transvetzuurverlaging in onze producten. Het resul-
taat is dat we eind dit jaar voldoen aan de eis voor transvetzuur-
verlaging tot maximaal één energieprocent.” 
Behalve (on)gezonde ingrediënten onderzoekt de R&D-afdeling
ook zaken als poeder-enzymtechnologie, stromingsgedrag en
stabiliteit van vloeibare broodverbeteraars en lossingsmidde-
len. Voor brood- en banketmixen wordt vaak gebruik gemaakt
van een ‘bouwsteenmodel’. “De afzonderlijke bouwstenen –
vaak combinaties van functionele ingrediënten zoals enzymen
of hydrocolloïden – zijn snel te combineren tot producten met
de gewenste eigenschappen”, legt Van der Klooster uit. Het
R&D-lab is onlangs vernieuwd: de ruimte is efficiënter ingericht
en er is nieuwe apparatuur bijgekomen voor analyses van tex-
tuur, reologie van poedermengsels en elektronische volumeme-
ting van bijvoorbeeld brood. 

Groei
Zeelandia heeft de afgelopen vijf jaar veel van haar internatio-
nale groeiambities waargemaakt, onder meer dankzij de over-
name van de Duitse Nestlé-dochter Jung in 2002 en het Cen-
traal-Europese Lactoprot in 2004. Zeelandia heeft dochteron-
dernemingen en joint ventures in 23 landen. In totaal expor-
teert het bedrijf naar meer dan 60 landen over de hele wereld.
De omzet bedroeg afgelopen jaar ruim ¤ 270 miljoen.
Zeelandia heeft nooit overwogen te groeien door voorwaartse of
achterwaartse integratie. Lijnsvelt: “Ons motto is vanaf de op-

richting ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Het is uniek dat we in
een tijd van overnames zelfstandig willen zijn en er een familie-
structuur en -cultuur op na houden.” 

Nuchterheid
Deze Zeeuwse nuchterheid staat het innovatieve karakter van
het bedrijf niet in de weg, getuige introducties als O’mega
Mout, Blueband Goede Start, authentieke broden als Annelie en
de vetarme kwarkcake QuarQy. Ook niet te versmaden zijn de
verse oranje WK-muffins met mandarijnensnippers die we tij-
dens het interview mogen proberen.
Lijnsvelt: “We houden consumententrends als gezond, ‘bread
on the go’, ambachtelijke bereiding en de herontdekking van
oude granen goed in de gaten. We spelen echter alleen in op
die trends die volgens ons meerwaarde bieden. Mensen associ-
ëren brood al met gezond en dat goede imago willen we behou-
den.

Gezondheidsclaims moet 100% kloppen. Daarom heeft ons
O’mega-brood ook de gedragscode van het Voedingscentrum
doorlopen.”
Behalve kloppende feiten is er markt nodig voor nieuwe pro-
ducten. Van der Klooster: “We zijn technologisch in staat een
banketbakkerscake te produceren met vijftig procent minder
calorieën en vet, maar de vraag is of de consument hier op zit te
wachten. Die associeert cake vooral met lekker en denkt hierbij
misschien liever niet aan gezond.” 

Eerlijk
Lijnsvelt verwacht de komende vijf tot tien jaar verdere ontwik-
kelingen in gezonde ingrediënten, zoals omega-3-vetzuren,
authenticiteit en producten die rekening houden met voedselal-
lergie. Ook de vloeibare broodverbeteraars zijn bezig met een
opmars. Van der Klooster ziet vooral een tendens in ingrediën-
ten die de voedingswaarde van brood en banket versterken,
maar dan wel op een natuurlijke manier. En dat is nou precies
waar Zeelandia voor staat: innovatief, maar wel eerlijk en met
de voeten stevig in de Zeeuwse klei.

Lisette de Jong

‘Mensen associëren brood met gezond en dat
goede imago willen we behouden’

In het hart van een
van Zeelandia’s poe-

derfabrieken staat
het geautomatiseer-
de grondstoffendo-
seersysteem (GDS).


