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Voedselveiligheid & Kwaliteit

De Huijbregts Groep in Helmond heeft zich gespecialiseerd in het overnemen van 
de poederlogistiek van bedrijven in de levensmiddelenindustrie. In de nieuwe 
fabriek die dit jaar in gebruik werd genomen, kan een order binnen vier uur worden 
verwerkt. Vergaande automatisering maakt dit mogelijk. Veel aandacht is besteed 
aan het terugdringen van kruisbesmettingen. “We zouden zelfs tot 0 ppm kunnen 
gaan”, aldus directeur Frans Huijbregts.

Huijbregts dringt kruisbesmettingen in nieuwe fabriek terug tot minimum

‘We zouden zelfs de 
nul kunnen halen’
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uppen

Aparte afdeling waarin kleine 
hoeveelheden met de hand  
worden afgewogen.
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Een bijzonder bedrijf. Zo mag de Huijbregts Groep in Helmond 
toch wel worden genoemd. Daarvoor verantwoordelijk is direc
teur Frans Huijbregts. Deze ondernemer houdt er bijzondere 
opvattingen op na wat in tal van aspecten van de bedrijfsvoe
ring, en zeker in de 30 september officieel geopende poe
dermengerij, tot uiting komt. Niet voor niets was het bedrijfs
bezoek dat Stichting PAVO in november bij dit familiebedrijf 
organiseerde geheel ‘uitverkocht’.
“De hele fabriek is uitgelegd op het kunnen verwerken van 15 
productieorders van elk 1.500 kg per uur”, aldus de directeur. 
“We verwerken gemiddeld 100 orders per dag en maken met 
2.000 grondstoffen meer dan 10.000 recepten.” De gemiddelde 
batchgrootte bedraagt ruim 800 kg, de minimale 150 kg.  
Kleinere partijen, bijvoorbeeld proefrecepturen, worden  
elders in het bedrijf gemengd.”

Beheren
“Onze klanten worden steeds veeleisender, vaak ingegeven 
door kostenbesparingen en steeds strengere eisen aan hun 
eindproducten; denk aan onbedoelde (kruis)besmetting van de 
poeders met allergene stoffen”, vertelt Huijbregts. Met de  
nieuwe fabriek heeft hij beide zaken gecombineerd. Zo zijn de 
kosten voor bijvoorbeeld energie en personeel teruggebracht. 
Ook kunnen grondstoffen dankzij de bundeling van klanten 
goedkoper worden ingekocht en verwerkt. Stuk voor stuk 
belangrijke zaken, maar vooral de steeds strenger wordende 
eisen ten aanzien van kruisbesmetting met allergenen en snelle 
en betrouwbare levering hebben geleid tot de bouw van de 
nieuwe fabriek. Deze vergde een investering van €20 miljoen. 
“Toen de eerste paal de grond in ging, werd Lehman Brothers 
net failliet verklaard.” De daaruit voortvloeiende financiële  
crisis beteugelt de ondernemer niet. “Momenteel wordt het 
kantoor gemoderniseerd en ontwerpen we een logistiek  
centrum. De komende drie jaar zullen we nog eens €17 miljoen 
investeren.”

Nieuwe fabriek
“Niemand van de top vijf leveranciers van mengers kon of wilde 
voldoen aan ons eisenpakket wat betreft het mengen en reini
gen. Men vond de eisen te hoog. We hebben toen besloten deze 
zelf te ontwerpen.” Dat laatste is kenmerkend voor Huijbregts. 
Zo draait er nergens in het bedrijf Microsoft Office, met uitzon
dering van twee werkplekken waar met behulp van Excell infor
matie als specificaties wordt verwerkt. De gehele bedrijfs
voering draait op een eigen automatiseringssysteem dat vanaf 
1986 telkens is aangepast en gemoderniseerd, van PLC tot  
ERPsysteem. Het bedrijf heeft daarvoor vijf programmeurs  
in dienst.
Uiteindelijk werden 24 standaard mengers gekocht. Bij het 
enkele panden verderop gelegen L&F Machinebouw (ook  
behorend tot de Huijbregts Groep, zie kader) werden de boven 
en onderkant vervangen door een eigen ontwerp. “Dergelijke 
knowhow houden we graag in eigen beheer”, glimlacht  
Huijbregts fijntjes.
De meer dan manshoge trechtervormige mengers hebben een 
maximale inhoud van 1.500 kg (3.000 l). Het automatiserings
systeem stuurt deze via rails aan het plafond van het ene laad
punt naar het andere laadpunt. De 12 silo’s en 36 big bags 
stortpunten en 6 stortunits voor zakgoed zijn in een afdeling 
boven de mengerij gelegen. Wanneer alle bulkgrondstoffen zijn 
ingewogen, beweegt de menger naar een van de 14 verpak

kingsunits om daar alle grondstoffen (circa 12 minuten) te men
gen en vervolgens te doseren in zakken. Achtergebleven restan
ten worden automatisch met ‘trillers’ van de trechterwand los
geklopt. Daarna wordt de menger naar de CIPinstallatie 
gestuurd waar deze meestal alleen met behulp van turbolucht 
in vijf minuten wordt schoongeblazen (vrijkomend stof wordt 
afgezogen).
Op wens van klanten of wanneer een volgende batch dit vereist, 
worden de mengers nat gereinigd (circa 45 minuten) al dan niet 
in combinatie met desinfectans. 

Kleine grondstoffen 
Grondstoffen die in geringe hoeveelheden in de poedermeng
sels moeten worden verwerkt, denk aan geur, kleur en smaak
stoffen, kruiden en specerijen, worden in een aparte afdeling 
(vatenruimte) met de hand afgewogen. De grondstoffen zijn 
daar opgeslagen in gekleurde kunststof tonnen, de allergenen 
apart van de rest. Elk vat heeft een eigen schep.
Bij het afwegen van de kleine grondstoffen zijn er een aantal 
positieve release stappen: eerst scant de medewerker de barco

de waarna het systeem controleert of hij de juiste grondstof 
heeft, dan pas wordt de volgende stap vrijgegeven: de af te 
wegen hoeveelheid. Bij het gewicht wordt ook een onder en 
bovengrens vermeld, pas als het correcte gewicht is bereikt, 
wordt de opdracht goedgekeurd. De zak wordt van een etiket 
met streepjescode voorzien en later – na te zijn gecheckt via het 
scannen van de barcode – met de hand via een van de zes stor
tunits bij de bulkingrediënten in de menger gevoegd.

Omslagartikel

Huijbregts dringt kruisbesmettingen in nieuwe fabriek terug tot minimum

‘We zouden zelfs de 
nul kunnen halen’

‘Door NIRscans op elkaar  
te leggen, verkrijgen we  
de ijklijn’
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Hart van de nieuwe fabriek zijn de 14 verpakkingsunits met daarboven de men-
gers met stofdichte wegwerp stortmantel van kunststof. 
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zelf geen grondstoffen op voorraad hebben. “Met sommige 
klanten kunnen we een doorlooptijd van vier uur afspreken.”
De spoedjes krijgen in het ordersysteem geen aparte status  
toegekend en lopen op de normale manier door de productie 
heen. Het bedrijfsbureau plant de orders in en vervolgens kent 
het ERPsysteem de productielijnen en procesparameters toe, 
afhankelijk van zaken als de samenstelling van het eindproduct, 
kleur (vorige) eindproduct, ALBAlijst (vorige) eindproduct,  
fysische eigenschappen grondstoffen, klantspecifieke eisen  
en wet en regelgeving.
Zelfs het personeel wordt door het ERPsysteem ingepland. 
“Productiemedewerkers weten bij binnenkomst niet waar zij die 
dag werken”, aldus Huijbregts. “Het computersysteem deelt 
hen in op basis van waar zij in het verleden het best hebben 
gepresteerd.” Want net als bij het gehele proces worden ook 
van de medewerkers veel parameters geregistreerd, tot aan het 
bezoeken van de wc aan toe. Voor big-brother-is-watching-you 
gevoelens is de directeur niet bang. “Onze mensen weten graag 
of zij hebben gepresteerd.” Later die middag zal hij aangeven 
dat het melden van eenmalige fouten niet wordt afgestraft, 
maar zelfs wordt gestimuleerd. “Daarmee voorkom je dat men
sen deze verzwijgen waardoor je de kans loopt dat je er pas ach
teraf achter komt dat er iets fout is gegaan, bijvoorbeeld bij de 
eindcontrole, of nog erger, via een klacht van een klant. Dan is 
de schade veel groter.”

Eindcontrole
Van elk mengsel worden monsters genomen die organoleptisch 
en met behulp van een NIRapparaat worden geanalyseerd op 
de juiste samenstelling en menging. Bij klachten, maar bijvoor
beeld ook bij incidenten, kan met behulp van deze gegevens en 
de vele data die gedurende het gehele productieproces worden 
verzameld binnen 30 minuten uitsluitsel worden gegeven dat 
een uitgeleverd product ‘gegarandeerd geen risico’ in zich 
heeft.
Alle inkomende grondstoffen worden met de NIR geanalyseerd, 
ongeacht de hoeveelheid informatie en garanties die een leve
rancier daarbij aandraagt. Huijbregts: “De risico’s van steeds 
meer grondstoffen worden via Risk Plaza afgedekt. Deelname 
daaraan bepaalt mede de ranking van onze leveranciers. Voor 

Verpakken
Het poeder in de menger valt via een wegwerp stortmantel van 
kunststof in een kleine opvangbak van waaruit het in zakgoed 
(van 150 g tot 25 kg) wordt afgevuld. Daarbij vrijkomend stof 
wordt rond de opening van de zak afgezogen. Daarnaast heerst 
er overdruk in iedere verpakkingsunit. De per verpakkingsunit 
apart aangezogen buitenlucht wordt eerst door HEPAfilters 
gereinigd. Huijbregts: “Als er binnen 30 km afstand een meel
fabriek staat dan bevat de lucht gluten; hetzelfde geldt voor  
een walnotenboom die in bloei staat.”
De HEPA 13 filters voldoen aan de ISO 6norm, wat inhoudt dat 
er per uur hooguit vier stofdeeltjes groter van 50 μm op een 
vierkante decimeter dwarrelen, omstandigheden die je bij 
microchipproducenten aantreft.
“Maximaal 3 ppm ‘cross over’ is ons uitgangspunt geweest bij 
het fabrieksontwerp. Dat halen we nu nog niet altijd. Vijf ppm 
beschouwen we echt als maximum. Dat is nog altijd veel lager 
dan de 10 tot 20 ppm die retailers mogelijk als grenswaarden 
gaan stellen. Je zou graag willen dat de overheid met normen 
aangeeft waar voor hen de grens ligt; die duidelijkheid is er nu 
niet.”
Het verlagen van 45 ppm naar 3 ppm allergenen vergt volgens 
Huijbregts nauwelijks extra investeringen. “Het is vooral een 
kwestie van nog nauwgezetter werken door de medewerkers. 
“We kunnen zelfs tot nul gaan. Je moet dan bijvoorbeeld de 
mengers en afvulapparatuur helemaal uit elkaar halen en bij 
het verlaten en weer betreden van de verpakkingsafdeling tel
kens schone kleding aan doen. De extra kosten per charge 
bedragen dan al gauw €4.000.”

Spoedje
De Huijbregts Groep heeft veel klanten in het verssegment die 
snel moeten schakelen, afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, 
kookprogramma’s op tv of acties van supermarkten. “Dat lijkt 
alleen maar meer te worden”, aldus Huijbregts. Spoedorders 
komen dan ook steeds vaker voor, ook omdat sommige klanten 

Het afzakken van het mengsel gebeurt in aparte units waarin overdruk heerst. 
Vrijkomend stof wordt zoveel mogelijk afgezogen.

Kleine ingrediënten worden met de hand via zes speciale stortunits 
rechtstreeks in de mengers gestort.
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Leverbetrouwbaarheid
Leverbetrouwbaarheid is key, zeker bij de klanten die hun poe
derbeheer volledig uit handen hebben gegeven en met kleine 
voorraden werken. Om die reden heeft het magazijn aan twee 
kanten laaddocs die van elkaar zijn gescheiden door brandwe
rende muren. Het warehousessysteem spreidt de voorraden 
over de diverse compartimenten zodat bij een storing, of erger, 
brand (diverse aangrenzende bedrijven zijn in het verleden 
afgebrand), toch kan worden geleverd. Rook kan een probleem 
zijn. “Juist om dit te voorkomen, maar zeker ook met het oog op 
de veiligheid van ons personeel, hebben we voor veel geld het 
grootste rook en warmteafvoersysteem van Nederland geïn
stalleerd.”
Ook aan de stroomvoorziening is gedacht. Verschillende aan
sluitpunten voorzien de Huijbregts Groep van stroom. “We heb
ben de stroomvoorziening gevalideerd door een kabelbreuk te 
simuleren. Na enkele milliseconden was de stroomvoorziening 
weer hersteld”, aldus een tevreden Huijbregts.

Innovatie
“Tijdens de voorbereiding van de nieuwe fabriek hebben we het 
meeste geleerd van andere branches. Kijk bij elkaar in de keu
ken! Participeer in initiatieven zoals het AgroFood Systems pro
ject van FoodConnectionPoint en ga kijken op de High Tech 
Campus in Eindhoven. Je ziet daar de gekste dingen waar je zelf 
nooit aan zou denken. In het zuiden zijn we gewend elkaar te 
helpen. Je vindt elkaar gemakkelijk waardoor innovatie enorm 
wordt gestimuleerd. Onze nieuwe fabriek telt 51 innovaties. De 
regio Eindhoven  Helmond staat nu al bekend als een van de 
slimste technologieregio’s van Europa”, besluit de directeur.

leveranciers die niet aan Risk Plaza deelnemen is het straks echt 
over.”

Miljoen scans
“Per jaar voeren we zo’n miljoen scans uit”, vertelt QCmanager 
Maartje Cuppen. Voor elke grondstof is proefondervindelijk een 
ijklijn opgesteld in het meetbereik 400  2500 nm. Proefonder
vindelijk wil hier zeggen dat de eerste tien scans op elkaar wor
den gelegd waardoor er een gemene deler ontstaat, de ijklijn. 
Naarmate het aantal metingen toeneemt, neemt ook de nauw
keurigheid toe. Steekproefsgewijs wordt die gecontroleerd met 
een NIRmeting van een referentiemonster en ook door op de 
klassieke manier de parameters te bepalen.
“Met de NIR kunnen we niet alleen de identiteit vaststellen 
maar ook de kwaliteit door te kijken hoe de scan past in voor
gaande meetresultaten. Zo kunnen we eenvoudig zien hoe de 
bloemkwaliteit tien jaar geleden was; van verouderingseffecten 
bij de monsters hebben we geen last.”
De kwaliteitscontrole met de NIR bewijst zich onder andere bij 
het controleren van de scherpte van chilipepers, het cumarine
gehalte in koenjit /geelwortel of het vochtpercentage in noot
muskaat. Cuppen: “Zo ontdekken we nog wel eens dat een 
leverancier de samenstelling van een drager heeft aangepast, 
maar dat niet aan ons heeft doorgegeven.”

Nadelen NIR
Huijbregts waarschuwde tijdens het PAVObezoek op het zeer 
specialistische karakter van de NIR. “Wij kunnen zelf veel, maar 
bij technische problemen bellen we toch echt de leverancier 
met wie we de afspraak hebben dat hij binnen vier uur bij ons 
is. De laatste twee jaar is dat niet meer nodig geweest.”
Omdat Huijbregts twee NIR’s bezit (inmiddels is een derde 
apparaat aangeschaft, red.) heeft een storing of onderhoud 
geen gevolgen voor de productie. Behalve de hoge aanschaf
kosten kan de NIR moeilijker uitsluitsel geven voor ingrediën
ten met vrijwel identieke ijklijnen, denk aan ui en preiaroma. 
Ook kunnen anorganische stoffen er niet mee worden gemeten.
Samen met leveranciers ontwikkelt Huijbregts een zeer robuus
te Visionsensor voor in de deksel van de menger. Daarmee zou 
dan de reiniging van de menger kunnen worden gecontroleerd. 

Hans Damman

Directeur Frans Huijbregts en QC-manager Maartje Cuppen: “Met de 
NIR kunnen we niet alleen de identiteit vaststellen maar ook de kwa-
liteit door te kijken hoe de scan past in voorgaande meetresultaten.

De Huijbregts Groep is een familiebedrijf dat in 1936 als 
specerijenleverancier voor slagers in Eindhoven werd  
opgericht door Wim Huijbregts, de vader van de huidige 
directeur/eigenaar Frans Huijbregts. Toen deze laatste in 
1989 het bedrijf overnam heeft hij het beleid radicaal 
omgegooid. Doelgroep werd de gehele voedingsmiddelen
industrie, met het zwaartepunt op bakkerijen, snackprodu
centen en de vleeswarenindustrie. Met de product
ontwikkeling werd gestopt; er wordt uitsluitend nog  
volgens recepturen van klanten gewerkt.
Behalve het mengen van poedervormige ingrediënten kan 
het gehele poederbeheer, van inkoop van de afzonderlijke 
grondstoffen tot het distribueren van de gerede poeder
mix, worden verzorgd.
De droge poeders variëren van kruidenmengsels, bouillons, 
vitamines en allerhande kleur, geur en smaakstoffen. 
Deze mengsels worden geleverd aan circa 400 klanten; het 
overgrote deel daarvan bevindt zich binnen een straal van 
400 km rondom Helmond. Specifiek maatwerk wordt over 
veel grotere afstanden geleverd (totaal 40 landen). Bij het 
bedrijf werken ongeveer 100 mensen die een ‘dienstenom
zet’ realiseren van circa €20 miljoen.
Naast het poederbedrijf behoren L&F Machinebouw  
(Helmond) en Huijbregts Central Buying (onafhankelijke 
inkooporganisatie) tot de Huijbregts Groep.

Huijbregts Groep


