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Technologie & Techniek

Verbetering van de energie-efficiency is 
een veel gekozen strategie om energie 
te besparen, ook in de vleesverwerkende 
industrie. Fabrikanten besparen stevig 
als ze energiemanagement verbreden 
naar het verbruik van grond- en hulpstof-
fen in het productieproces én in de keten. 
Om energie-efficiency te stimuleren, 
sloten de gezamenlijke vlees-branche-
verenigingen in 2008 een meerjaren-
afsprakenconvenant (MJA3) af met de 
ministeries van Economische Zaken en 
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 
Daarmee committeerde de branche 
zich aan het verminderen van het totale 
(branchebrede) energieverbruik van 

gemiddeld twee procent per jaar.
Bedrijven die zijn aangesloten bij de 
branchevereniging, krijgen bij het 
aanpakken van hun energieverbruik 
begeleiding vanuit NL Energie en Kli-
maat, onderdeel van Agentschap NL. Het 
agentschap biedt informatie en advies, 
stimuleert deelnemers tot samenwerking 
en levert financiële ondersteuning. Dat 
leidt tot concrete besparingen op het 
gebied van energie en afval.

Case 1: minder folie
De Heijsgroep besloot de verpakkingen 
tegen het licht te houden. De groep 
bestaat uit pluimveevleesverwerkende 

bedrijven met toeleveranciers in Neder-
land, Duitsland en Denemarken. De 
Heijsgroep verwerkt vleeskuikens tot een 
breed scala aan pluimveevleesproducten, 
voor de Europese foodservice-markten. 
Jolanda Bergsma is QA and Qsystems 
manager bij het bedrijf:
“We gebruiken uiteenlopende verpak-
kingsmaterialen, bijvoorbeeld marinade-
netten. We verpakken de kip in een net-
zakje. Die zakjes gingen in het verleden 
– handmatig dichtgeknoopt – los in krat-
ten.” Onlangs besloot de Heijsgroep om 
deze verpakking machinaal te gaan aan-
brengen. De netverpakking wordt nu op 
rol aangeleverd. Het vlees wordt door een 
machine verpakt en gesealed. Zo gaat het 
inpakken een stuk efficiënter. Was eerst 
ongeveer veertig centimeter netverpak-
king nodig per eenheid product, nu is dat 
acht centimeter minder. Ook op de plas-
tic zakjes werd bespaard. “We gebruikten 
voorgeproduceerde zakjes. Nu maken we 
ze zelf uit rollen folie. Omdat die beter 
op maat zijn, besparen we circa twintig 
procent verpakkingsmateriaal.”
Het transport kon ook efficiënter. De 
Heijsgroep stapte over op andere vlees-
kratten. De oude kratten waren vrij 
hoog, en bevatten onnodig veel lucht. De 
nieuwe kratten zijn minder hoog. Ze gaan 
op pallets in de vrachtwagen. Door dit 
efficiëntere gebruik van de palletplaatsen 
volstaan minder transportbewegingen 
of kleinere vrachtwagens. “Dat tikt aan, 
want negentig procent van onze klanten 
zit in het buitenland”, aldus Bergsma. 
De Heijsgroep streeft ernaar de milieu-
belasting van haar bedrijfsactiviteiten 
zoveel mogelijk te beperken. Maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid staat zo al 
jaren in het businessplan en speelde ook 
een rol bij de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfspanden, een paar jaar geleden. 

Wie aan energiebesparing in de vleesindustrie denkt, heeft niet meteen de verpakkingen voor 

ogen. Maar als bedrijfsprocessen worden veranderd of als machines worden vervangen, loont het 

de moeite om de energie- en milieuaspecten van verpakkingen in de hele productieketen kritisch 

tegen het licht te houden. Drie ervaringsdeskundigen aan het woord.

Besparen op 
vleesverpakkingen

De netverpakking van de Heijsgroep wordt nu op een rol aangeleverd.
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Grote klappers liggen daardoor nu min-
der voor het oprapen, en dat maakt het 
halen van de verplichte twee procent 
energiebesparing per jaar een lastige 
opgave. “Wat hielp, was dat we ons ener-
gieverbruik voor MJA moesten uitsplitsen 
naar deelactiviteiten, ook transport en 
verpakkingen. Dat maakte ons alerter. 
En toen vroegen we ons wel af waarom 
we niet eerder op deze ideeën waren 
gekomen”, lacht Bergsma. “Maar ja, 
dat voortschrijdend inzicht hoort bij het 
werk.” 

Case 2: duurzamere schaaltjes
Vegetariërs zijn uit ander hout gesneden 
dan vleeseters. Bij Enkco in het Overijs-
selse Holten – een bedrijf voor productie 
van vlees en vleesvervangende producten 
– ervaren ze dat verschil aan den lijve. De 
eters van vleesvervangende producten, 
een groeiende groep consumenten, zijn 
meer betrokken bij het productieproces, 
en mailen bijvoorbeeld vragen over de 
verpakkingen.
Geïnspireerd door vragen van consumen-
ten verduurzaamde Enkco de verpak-
kingen van zijn Vivera-vleesvervangende 
producten. Zo nam het bedrijf in de 
afgelopen maanden voor het merk Vivera 
afscheid van de schuimen schaaltjes. 
Daarvoor in de plaats koopt Enkco nu 
PET-schaaltjes in, die zijn gemaakt van 
gerecyclede grondstoffen. Dat betekent 
een substantiële energiewinst qua grond-
stoffengebruik, want per jaar gaan er mil-
joenen verpakkingen van 175-250 gram 
vleesvervangers de deur uit. De precieze 
energiewinst kan op termijn worden 
gekwantificeerd.
Enkco gaat consumenten bovendien 
actief wijzen op het feit dat er nu duur-
zamer materialen worden gebruikt. Er 
komen een FSC- en een Plastic Heroes-
logo op de verpakking. Daarmee ver-
dwijnt het plastic dus niet uit de keten, 

maar kan het (misschien oneindig) wor-
den hergebruikt. “Als je in zo’n traject 
zit is het belangrijk dat je kunt rekenen 
op het advies van de MJA-adviseur”, zegt 
productmanager Hetty Pouw van Enkco. 
 
Case 3: geen karton maar papier
Een ander voorbeeld is Van Lieshout, 
onderdeel van Ad van Geloven bv. Hier 
rollen dagelijks vele duizenden frikadel-
len van de band. Die gaan veelal naar de 
horecagroothandel. Op elk pallet staan 
ongeveer 250 dozen met in totaal 10.000 
frikadellen. Voorheen werden de dozen 
handmatig op de pallets gezet. Bovenop 
vier lagen dozen kwam een vel golfkarton 
en daarbovenop kwam dan de volgende 
laag dozen. Tot slot werden de pallets 
met een folie omwikkeld om het geheel 
stabieler te maken. 
“Het handmatig stapelen van dozen was 
fysiek te zwaar om zo door te gaan”, 
vertelt Antoon Panhuijzen, bij Ad van 
Geloven bv verantwoordelijk voor ener-
gie- en milieubeleid. “En dus is de afde-
ling vernieuwd. In plaats van handmatig 
gebeurt het palletiseren nu machinaal.” 
De omschakeling is een logisch moment 
om te kijken of er besparingen mogelijk 
zijn. Het laagje golfkarton blijkt vervang-
baar door papier. Papier – bij handmatig 
stapelen niet geschikt omdat het dubbel-
klapt – is bij machinale palletisering wel 
bruikbaar. Er is nu eenvijfde nodig van de 
hoeveelheid papier, wat een energievoor-
deel oplevert van vierhonderd gigajoule 
op jaarbasis. De nieuwe wikkelmachine 

kan ander folie aan en dat vereist minder 
wikkelingen rond de pallet voor dezelfde 
stevigheid. Resultaat is een besparing in 
de materiaalkosten en een energetisch 
voordeel van 320GJ. 
Deze voordelen heeft Panhuijzen kunnen 
kwantificeren met hulp van de MJA-ad-
viseur van NL Energie en Klimaat. Daar-

door leveren de maatregelen ook een 
bijdrage aan het energiebesparingsplan, 
dat twee procent energiebesparing per 
jaar moet opleveren. “MJA verplicht ons 
investeringen te doen die zich binnen vijf 
jaar terugverdienen. Een MJA-adviseur 
biedt goede ondersteuning en helpt met 
zoeken naar duurzame maatregelen in de 
hele keten.”
Voor meer informatie over verpakkingen 
en energiebesparingen neem contact op 
met uw MJA-contactpersoon, of kijk op 
www.agentschapnl.nl/mja/contact.

Ellen Hoog Antink
E. Hoog Antink is adviseur Team Netwerk Bedrijven Keten 

Efficiency van NL Energie en Klimaat/MJA-programma, 

ellen.hoogantink@agentschapnl.nl

‘De vleessector heeft toegezegd 
het totale energieverbruik met 
2% per jaar te verminderen’ 

Links het schuimen schaaltje van Encko, rechts het  
huidige PET-schaaltje.

Ad van Geloven verving het laagje golfkarton papier.
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