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Product en ontwikkeling

Het schepje Buisman in de koffie kent iedereen. Minder bekend is de wereld die schuil gaat achter

het productieproces bij dit familiebedrijf uit Zwartsluis. Ambachtelijkheid is bij het branden van

suikers in ere gehouden, maar niet zonder inzet van moderne technologie. Momenteel maakt

Buisman een technologische vernieuwingsslag door om zijn ambities richting de industriële markt

waar te maken.

De entree van de Koninklijke Fabriek van
Gebrande Suiker R. Buisman is oer-Hol-
lands. Aan de wand in Delftsblauwe te-
gels een panorama van de fabriek, bij de
trap een familieportret en functionele
blauw met witte tegels op de vloer. Geen
glanzende vitrines, geen opsmuk, wél
ingelijste exemplaren met certificaten als

HACCP, ISO 9001, IFS en BRC. Hier werd
en wordt, naast andere ingrediënten voor
de voedingsmiddelenindustrie, het be-
kende Buisman Aroma geproduceerd,
een product van gebrande suiker waar-
van de receptuur en het productieproces
door Herman Buisman werd geperfectio-
neerd.
Buisman Aroma bevat negen key-aroma-
componenten die matchen met belang-
rijke aroma’s in koffie. De fabriek startte
in 1867 in een tijd dat koffie bijna onbe-
taalbaar was. Als smaakversterker en
gedeeltelijke vervanger voor koffie maak-
te het product een vliegende start en
werd onderdeel van de Nederlandse kof-
fiecultuur. De receptuur en de fabricage
van Buisman Aroma zijn in ruim een
eeuw tijd nauwelijks veranderd. Maar de
ontwikkelingen bij Buisman zelf hebben
niet stilgestaan. Sinds de zeventiger jaren
heeft het bedrijf zijn portfolio verbreed
met koffiecreamer, instant cappuccino,
hot chocolate en ingrediënten voor de
voedingsmiddelenindustrie. Karamelva-
rianten en de gebrande suiker die de
smaak van koffie versterkt, blijken ook
geschikt als smaakmaker en kleurstof
voor de meest uiteenlopende food-toe-
passingen.

Grillstrepen
Een schap met voedingsmiddelen laat
zien welke producten zoal gebrande sui-
ker of karamel bevatten. Dit loopt van
rookworst, koekjes, zuivel en sauzen tot
broodmixen, vieux en zoutjes. “Gebrande
suiker is een smaaktoepassing. Karamel,
E 150A geeft vooral kleur. Je gebruikt er
zo weinig van dat je het eigenlijk niet
proeft,” zegt algemeen directeur Peter
van de Steeg. “Met een kilo karamel kun
je een tankwagen vol vieux op de gewen-

ste kleur brengen. Vaak heb je aan min-
der dan een procent voldoende, dus ga
maar na in hoeveel producten onze in-
grediënten worden toegepast.”
Vieux is een bekend voorbeeld. Maar
soms zijn de applicaties ronduit verras-
send: “Neem kant-en-klaar vlees in de
supermarkt dat is voorgegaard. Dat gaat
er grauw uitzien. Met behulp van karamel
kun je vlees een smakelijk gebraden ui-
terlijk te geven. Of industriële hambur-

gers. Naast het realiseren van een egaal
gebraden kleur met karamel is het moge-
lijk het product nog aantrekkelijker te
maken door het aanbrengen van grill-
strepen. Dit als alternatief voor het bran-
den van strepen.

Ambachtelijk
Uiteraard zijn er concurrenten die verge-
lijkbare oplossingen kunnen bedenken.
Toch heeft Buisman een unieke positie in
de markt, omdat er vanuit een droog pro-
duct een poeder geproduceerd wordt.
Glucosestroop wordt in ketels verhit, de
ingekookte massa wordt na een uur of
vier branden uitgegoten op een met wa-
ter gekoelde plaat, uitgewalst en na twee
uur met een schuif los geschraapt en
gebroken. Per charge gaat het om zo’n
2.000 kg product die in een voorraadbun-
ker terecht komt om vermalen te worden.
Echt ambachtelijk werk. De ruimte is
bezwangerd met een branderige kara-
melgeur en toffeearoma van een batch
roomkaramel. Andere producenten
maken onder hoge druk vloeibare kara-
mel, waarna ze onder toevoeging van
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‘Gebrande suiker is een
smaaktoepassing, karamel geeft
vooral kleur’

Algemeen directeur
Peter van de Steeg:
“Onze productiewij-
ze geeft toch een
andere smaak en
kleurtoon.”
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maltodextrine in een sproeidroger tot
een poeder komen. Buisman doet het
dus anders: “Wij zijn de enige die droog
produceren. Onze productiewijze geeft
toch een andere smaak en kleurtoon.
Roodbruin ontwikkelt zich bijvoorbeeld
beter. We maken ook wel vloeibare kara-
mel, maar daarvoor lossen wij onze poe-
ders op.”
Om betere (lees: vrijstromende) eigen-
schappen te verkrijgen kunnen de poe-
ders worden geagglomereerd. Hiervoor
beschikt Buisman over agglomeratoren
waarmee deeltjes aan elkaar geplakt
worden. Dankzij de grovere structuur
ontstaat een free-flowing product.

B2B-markt
Van de Steeg heeft de ontwikkelingen
binnen Buisman in de afgelopen 20 jaar
van nabij meegemaakt. In ’87 kwam hij
na zijn studie voedingsmiddelentechno-
logie in Wageningen te werken in Buis-
mans productontwikkelingslab. Daarna
beklede hij diverse functie bij andere
werkmaatschappijen van CSM om in ’94
weer terug te keren in Zwartsluis. In-
middels was Buisman verzelfstandigd. Er
werd een complete lijn instant koffie- en
chocoladepoeders aan de consumenten-
producten toegevoegd. Het blikje Buis-
man Aroma had inmiddels plaatsge-
maakt voor een glazen potje. In ’98 volg-
de hij Buisman-nazaat en directeur
Olland op.
Ondertussen is de focus verschoven naar
het leveren van ingrediënten aan de voe-
dingsmiddelenindustrie. “De B2B-markt
is de laatste jaren sterk gestegen en de
ambitie om de groeicijfers exponentieel
door te zetten is bij alle medewerkers
aanwezig. We hebben daar onze organi-
satie op aangepast. Naast de agenten die
we al hadden in Azië wordt het agenten-
netwerk in rap tempo uitgebreid voor
West- en Oost-Europese landen.”

Pilot
Kortom, Buisman is meegegaan in de
vaart der volkeren met nieuwe producten
en processen. Op het industrieterrein
Kranerweerd is in 1998 een spiksplinter-
nieuwe productielocatie verrezen voor

het mengen van instantdranken en het
afvullen van alle Buisman- en private
label-producten in glazen potten. De
locatie biedt voldoende ruimte voor het
bouwen van een extra pand voor de pro-
ductie en het agglomereren van gebran-
de suikers en de fabricage van karamel-
kleurstoffen. Het wachten is op het ont-
werp van een nieuwe installatie waarmee
het huidige batchgewijze proces kan
plaats maken voor continuproductie. In
plaats van de gebrande suikermassa uit
te storten op een koelplaat, belandt deze
dan op een koelband. Meetinstrumenta-
tie moet de exacte timing bepalen van de
verschillende processtappen, iets wat nu
door een ervaren operator bepaald
wordt.
Een belangrijkste voordeel is dat er zo
ook in de toekomst kan worden voldaan
aan de steeds strengere kwaliteitseisen
van de afnemers. Van de Steeg: “De
bandbreedtes waarbinnen je moet pro-
duceren worden steeds smaller. Nu komt
er bij de productie van gebrande suiker
enorm veel vakmanschap om de hoek kij-
ken. Er is een opleiding van een jaar
nodig om dit proces te kunnen beheer-
sen. Even een monster checken op het
laboratorium is er namelijk niet bij, want
dan ben je al te laat. Je kunt geen minuut
wachten. Daarom willen we straks het
eindpunt exact laten bepalen door conti-
nue monitoring. Dat levert een nog con-
stantere kwaliteit op en we kunnen met
een nieuwe procesbesturing de geur
beter beheersen. Dan hebben we ook de
gaswasser niet meer nodig.”

Kans
Om deze slag te kunnen maken zijn tech-
nologen druk aan het experimenteren
met een proefopstelling. Buisman doet
dit in eigen beheer, want vanwege het
specifieke karakter van het proces is er
geen machinefabrikant die standaardap-
paratuur kan leveren. “Voorlopig doen
we het zelf, in een latere fase zullen we
mogelijk samenwerking zoeken met een
ingenieursbureau of kennisinstelling.”
Technologische kennis heeft het bedrijf
in elk geval voldoende in huis. Op 42
medewerkers bevinden zich negen voe-

dingsmiddelentechnologen, Van de
Steeg incluis. Die expertise komt ook van
pas bij de ontwikkeling van nieuwe con-
sumentenproducten. Want het ‘schepje
Buisman bij de koffie’ is langzaam op zijn
retour.
Gelukkig biedt de onstuitbare opmars
van de koffiepads nieuwe kansen. Cap-
puccino is in en dat creëert vraag naar
instantoplossingen. Wat poeder in een
kop, de ‘koffiepadmachine’ aan en voilà
een mooie schuimlaag. “We willen nog

één optimalisatiestap maken, voordat we
ons product in september gaan lanceren.
Daarnaast krijgen we met regelmaat van
consumenten te horen dat ze een beetje
Buisman Aroma tussen de koffiepads
doen om de optimale smaak te krijgen.
Wie weet welke mogelijkheden hieruit
groeien voor een product dat inmiddels
al bijna 140 jaar zijn dienst bewezen
heeft.
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Vincent Hentzepeter

De agglomerator waarmee Buisman karamel aan bul-
kingrediënten bindt waardoor deze minder hygrosco-
pisch en stoffig wordt.
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‘Met een kilo karamel kun je een
tankwagen vol vieux op de gewenste
kleur brengen’


