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Ingrediënt & Product

Met een knal schieten de gekleurde linten 
grotendeels de boom in die bij het voor-
malige wasserijhuisje op het bedrijfster-
rein in Wormerveer staat. Hier is zojuist de 
Creative Studio van IOI-Loders Croklaan 
groots geopend. Trots slaan medewerkers 
en andere genodigden met een glas vers 
vruchtensap in hun handen in het junizon-
netje IOI-topman Dato’ Lee Yeow Chor 
gade, die als officiële openingshandeling 
een speciaal gebakken taart aansnijdt. 
Daarna verdringen alle genodigden zich 
om de Creative Studio van binnen te zien. 
In het moderne laboratorium zal IOI-Lo-
ders Croklaan samen met haar partners, 
ingrediëntenleveranciers aan de ene kant 
en foodproducenten aan de andere kant, 
productconcepten ontwikkelen.

Een reometer opgesteld in een aparte 
ruimte in de Creative Studio registreert 
het kristallisatiepunt om te bepalen hoe 
het vet zich gedraagt in het eindproduct 
tijdens de industriële verwerking. “Voor-
heen keken we alleen naar vet en nu naar 
vet in het eindproduct”, zegt Armand 
Engelen, hoofd van de applicatie-unit van 
IOI-Loders Croklaan. Het bedrijf transfor-
meert van vettenproducent naar leveran-
cier van totaaloplossingen. 

Culinaire chefs
Het tweede deel van het lab op de bene-
denverdieping doet met zijn kookeilanden 
in het midden eerder denken aan een 
grote keuken dan aan een industrieel lab. 
Dit is mede te danken aan chocolatier 

Samenwerking met de 

klant van tekentafel tot 

eindproduct staat centraal 

in de Creative Studio voor 
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vorige maand zijn deuren 
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in snellere marktintroductie 

van innovatieve 

chocoladeproducten.

IOI-Loders Croklaan opent Creative Studio

Snellere introductie innovaties

De Nieuwe Creative Studio in Wormerveer, waar IOI-Loders Croklaan productconcepten zal gaan ontwikkelen.
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Arthur Tuytel, extern adviseur en partner, 
die tijdens de opening van de Creative 
Studio hard werkt aan een kunstwerk van 
chocolade. Medio september, wanneer de 
studio volledig operationeel is, zullen de 
chefs aan de lopende band hun culinaire 
kunsten tentoonspreiden. “De klant geeft 
aan welk product hij voor ogen heeft, 
waarna onze culinaire chefs hiermee aan 
de slag gaan, zonder er rekening mee te 
houden of productie op fabrieksschaal 
mogelijk is”, legt Engelen uit. “Staat het 
concept, dan gaan we samen met de klant 
kijken hoe het is te vertalen van ambach-
telijk naar industrieel.”

Samen ontwikkelen
Het motto van IOI-Loders Croklaan, Let’s 
Create Together, wordt met de Creative 
Studio ingevuld. Compleet nieuwe pro-
ducten worden ontwikkeld, van tekentafel 
tot marktintroductie. Doordat alles in één 
ruimte gebeurt, hoeven monsters niet 
heen en weer te worden gestuurd, vertelt 
Engelen. “Dit versnelt het innovatiepro-

ces en we krijgen direct feedback van de 
klant.” Daarom is ook de slagingskans van 
het product groter, weet hij. 
Belangrijk zijn de vijf leveranciers die 
helpen bij de productontwikkeling voor 
fabrikanten. Het gaat vooral om leveran-
ciers van ingrediënten zoals natuurlijke 
aroma’s, gedroogde aardbeienstukjes en 
notenpreparaten. Zij stellen hun kennis 
en faciliteiten ter beschikking. “We wil-
len voor alle onderdelen van het recept 
een partner hebben”, vertelt Marc Den 
Hartog, marketing- en salesdirector van 
IOI-Loders Croklaan. Het streven is om via 
een tiental partners alle onderdelen van 
het recept af te dekken. De grootste uitda-
ging in de Creative Studio zal het sluiten 
van compromissen worden “om produc-
ten technisch en praktisch haalbaar te 
maken”, stelt Den Hartog.

Geen extra kosten
Klanten, dat wil zeggen foodproduc-
tenten, hoeven geen extra geld neer te 
tellen voor het gebruik van de expertise 

van IOI-Loders Croklaan en zijn partners 
en het gebruik van de Creative Studio. 
“Waarom niet? Dit bespaart ook ons veel 
tijd en geld. Producten komen maanden 
tot een jaar eerder op de markt. Zo hopen 
we onze investeringen (ongeveer €1 mil-

joen, red.) terug te verdienen”, aldus Den 
Hartog. De extra service zal naar verwach-
ting extra klanten binden. 
De Creative Studio richt zich op chocolade, 
omdat hier in Europa de grootste behoefte 
aan is. Aan het eind van het jaar opent IOI-
Loders Croklaan een Creative Studio voor 
chocoladeproducten in Maleisië. 

IOI-Loders Croklaan opent Creative Studio

Snellere introductie innovaties

Maurice de Jong en Carina Grijspaardt

De nieuwe raffinaderij voor palmolie van IOI-Loders Croklaan 
op de Rotterdamse Maasvlakte is officieel in gebruik geno-
men. In de flexibele raffinaderij is geïnvesteerd in het ‘groe-
ne’ proces van enzymatisch omesteren, dat resulteert in een 
nieuwe range plantaardige oliën en vetten voor de marga-
rine- en bakkerij-industrie.
De nieuwe plant is de resultante van gesprekken met afne-
mers, vertelt Chris Linderman, business unit manager Bulk 
Oils Europe. “De foodsector wil speciaalvetten op basis van 
palmolie, maar deze ingrediënten moeten wel duurzaam 
geproduceerd zijn.”

Enzymatisch proces
Het hart van de nieuwe raffinaderij vormt de faciliteit voor 
het enzymatisch omesteren van palmolie. Door de grote 
schaal waarop dit nu gebeurt, kan het op een kosteneffec-
tieve wijze. De enzymtechnologie wordt al langer toegepast, 
maar was tot dusverre duur. Linderman spreekt van een 
doorbraak. “Enzymatisch omesteren is de beste wijze om het 
smeltpunt van vet aan te passen. Het resulteert in palmolie 
met nieuwe karakteristieken, zoals verbeterd kristallisatie-
gedrag, en verminderde kans op het verliezen van de gladde 
textuur tijdens de houdbaarheidstermijn van het product. 
Door de mildere procesomstandigheden wordt het niet alleen 
gezien als een natuurlijker en gezonder dan het reguliere 
ingrediënt maar is het ook een milieuvriendelijker alterna-
tief”, aldus Linderman.
Toepassing van enzymen maakt gebruik van chemicaliën 
overbodig. Water- en energieverbruik – en daarmee de CO2-
uitstoot – zijn aanmerkelijk lager dan bij hydrogeneren of 
chemisch omesteren van de olie. Bovendien investeerde IOI-
Loders Croklaan in warmteterugwinning en hergebruik van 
afvalstromen.

Crokvitol
Onder de merknaam Crokvitol brengt Loders Croklaan vier 
enzymatisch omgeësterde producten voor de margarine- en 
bakkerij-industrie: 
– Vital: voor ‘gezonde’ en premium margarines en halvari-

nes.
– Universal: voor tafelmargarines en halvarines.
– Stand: voor industriële margarines ter vervanging van 

gehydrogeneerde palmolie en geraffineerde palmolie en 
palmoliefracties.

– Cream: voor de bakkerij-industrie, toegepast in vullingen, 
crèmes en degen met een hoog vetgehalte. 

Belangrijk voor de toepassing van de nieuwe productrange is 
ook de Creative Studio in Wormerveer. “Investeren in hard-
ware kan iedereen”, aldus Linderman. “Het onderscheid zit in 
de toepassing.”

Enzymatisch Crokvitol uit nieuwe raffinaderij 

Het hart van de nieuwe raffinaderij vormt de faciliteit voor het 
enzymatisch omesteren van palmolie.

‘Producten komen maanden 
tot een jaar eerder op de markt’
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