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Technologie & Techniek

Palmolieproducent Sime Darby inves-
teert in innovatie. Op 6 oktober werd op 
het terrein van Sime Darby Unimills in 
Zwijndrecht het nieuwe Europese innova-
tiecentrum geopend. Het centrum gaat 
nauw samenwerken met de al bestaande 
centra in Afrika en Azië. Sime Darby 
besteedt twee tot drie procent van de 
jaaromzet aan innovatie.

Unieke pilot plant
Het nieuwe Innovation Centre Europe 
omvat een pilot plant, een laborato-
rium voor productontwikkeling en een 
R&D-applicatiekeuken. Ook het nieuwe 

kwaliteitscontrolelaboratorium van de 
Unimills-vestiging is hier ondergebracht.
De pilot plant is ‘de trots’ van het hoofd 
van de innovatiecentra Gerhard de Rui-
ter. “Uniek”, zo stelt hij. “Een kopie van 
de fabriek op een schaal van 250 tot 500 
kg”. De Ruiter voegt toe dat daarmee 
belangrijke winst is te boeken in het 
innovatietraject. “Hier kunnen snel pro-
totypes van nieuwe producten worden 
gemaakt waarmee klanten aan de slag 
gaan. Het produceren van dergelijke 
series moest voorheen in de fabriek 
gebeuren en dat is lastig in te passen.”
Ter beschikking staan zogenoemde multi 
purpose vessels. Daarmee kan Sime 
Darby Unimills alle verwerkingsproces-
sen voor plantaardige olie uitvoeren: 
raffineren, fractioneren en omesteren. 
Een installatie voor enzymatisch omes-
teren wordt binnenkort nog in de ruimte 
geplaatst.

Applicatie in Food Valley
De faciliteiten in de R&D-keuken zijn 
beperkt. De Ruiter licht toe: “Het is een 
bewuste keuze om niet voor alle verschil-
lende applicaties pilotfaciliteiten te heb-
ben. Wij werken sinds een aantal jaren 
intensief samen met kennisinstellingen 
in Food Valley. Zo beschikken we over 
uitgebreide pilotfaciliteiten, of het nu 
gaat om koekjes, ijs, bonbons of welk 
ander product dan ook. Zouden we dat 
in eigen huis willen hebben, dan hadden 
we misschien wel drie keer zo veel in het 

innovatiecentrum moeten investeren.” 
Als partner investeert Sime Darby meer 
dan €500.000 per jaar in Food Valley.

Open innovatie
Het nieuwe centrum past in de strategie 
van open innovatie van Unimills. “We 
werken nauw samen met onze klanten 
en via innovatieteams beschikken we 
over kennis van plantaardige oliën en 
wetenschappelijke expertise van verwer-
kingstechnieken”, aldus Alexander van 
der Klauw, managing director van Sime 
Darby Unimills. “Het resulteert in snel-
lere en betere productontwikkeling tegen 
de laagste kosten.”

Investeringsprogramma
Het nieuwe innovatiecentrum is onder-
deel van een groter investeringspro-
gramma van 34 miljoen euro over drie 
jaar. Doel is de productkwaliteit verder 
te verbeteren en de capaciteit te ver-
groten. Zo is het nieuwe laadstation 
voor de vrachtwagens uitgerust met een 
telescopische bodemverladingstechno-
logie, waarmee de kwaliteit en houd-
baarheidstermijn van producten worden 
bevorderd. Ook neemt het bedrijf een lijn 
voor het enzymatisch omesteren van olie 
in gebruik. De capaciteit daarvan wordt 
opgevoerd van 20.000 tot 60.000 ton per 
jaar in 2011.
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Pilot plant hart innovatie-
centrum Unimills

Carina Grijspaardt-Vink

Unimills in Zwijndrecht, de Europese dochter 
van palmolieproducent Sime Darby, levert tailor 
made ingrediënten op basis van plantaardige 
oliën en lecithine. Bij de productie ervan wordt 
gebruik gemaakt van processen variërend 
van raffinage en droge fractionering, tot het 
vlokken van vet en enzymatische omestering. 
Unimills verkoopt haar producten onder merk-
namen als Delico (hardstocks voor margarine en 
andere spreads), GoldBake (deegvetten), Prifex 
(vetvlokken) en Cremex (ijsvetten). 
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Productontwikkelingslaboratorium en pilot plant, beide onderdeel van het nieuwe Innovation Centre 
Europe van Sime Darby in Zwijndrecht.
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