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In het najaar van 2010 brandde de vleeswarenfabriek van Van de Bilt in Weurt tot de 
grond toe af. Medio 2012 nadert het nieuwe onderkomen zijn voltooiing en kan een 
zwart hoofdstuk worden afgesloten. 

Nostalgie maakt bij Henri van de Bilt plaats voor moderniteit

Brand was rampzalig, 
maar ook een zegen

Ook al zijn de werkomstandig
heden nog niet optimaal, het 
werk gaat gewoon door. “Af en 
toe even het bouwstof van je 
bureau vegen.”
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Als een keizer paradeert directeur Frans Egberts van Henri van 
de Bilt door de centrale gang van zijn splinternieuwe fabriek 
aan de Goudwerf in Beuningen. Vanaf hier zijn alle afdelingen 
via rode klapdeuren eenvoudig bereikbaar. Dat was op de oude 

locatie in Weurt wel anders. Daar ontbrak een centraal gang-
pad, moesten medewerkers zich door het machinepark heen 
wringen om in een ander deel van de fabriek te geraken. Tij-
dens het lopen door de gang opent een van de werknemers de 
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deur van een vriescel. Een koude mistwolk vertroebelt voor even 
het zicht. Egberts wacht rustig tot de mist is opgetrokken en 
wijst dan op de ramen aan linkerkant, waardoor iedereen die 
het wil een goed zicht heeft op de productiehallen. Alsof hij wil 
zeggen: de mistwolk van zo-even symboliseert niet ons beleid, 
maar het is juist het tegenovergestelde: grote transparantie. 

Bouwvakkers en medewerkers
De fabriek is nog niet volledig gebruiksklaar, maar de hygiëne 
tijdens de productie is wel geborgd. In de fabriek kitten bouw-
vakkers de ramen en zijn bezig met de elektrische deuren, ter-
wijl de medewerkers daar waar de machines zijn geïnstalleerd 
hun productie draaien. Het is voorlopig nog even lege hallen en 
niet aangekoppelde machines troef bij de vleeswarenfabrikant. 
Maar de medewerkers weten hoe ze hiermee om moeten gaan. 
Sinds de verwoestende brand uitbrak op 29 oktober 2010, is het 
voor iedereen bij Henri van de Bilt improviseren geblazen. Zo 
goed en zo kwaad als het kon, draaide de productie door. 
Slechts één week lag deze echt stil. Nu, maart 2012, krijgt de 
nieuwe moderne fabriek steeds meer vorm.

Productontwikkeling
Op het kantoor van productontwikkeling en kwaliteitscontrole 
kunnen ze er de humor wel van inzien. Met z’n allen staan ze 
om een tafel met daarop vleesproducten uitgestald. De mede-
werkers zijn bezig met een interne keuring, want ondanks de 
verbouwing gaat het normale werk gewoon door. “Het is lastig 
om je werk te blijven doen. Je zit niet in je normale ritme”, zegt 
één van hen. Een ander grapt: “Af en toe moet je even het 
bouwstof van je bureau vegen.” Hoewel het kantoor volledig is 
ingericht, staat de hal waarin de proeffabriek hoort te staan nog 
leeg. Die bevindt zich nog op de noodlocatie iets verderop aan 
de Zilverwerf.
Omdat alle aandacht na de brand was gericht op het zo snel 
mogelijk fabriceren van de bestaande producten, en het op 
kwaliteit houden hiervan, was er zeker in de eerste maanden 
minder tijd voor het ontwikkelen van nieuwe producten, herin-
nert manager operations Jacco Duivenvoorden zich. “De appa-
ratuur was niet ideaal. Het ging allemaal een beetje houtje-
touwtje.” Vooral bij tenders van klanten is dit een lastige situa-
tie, benadrukt Egberts. “Bepaalde apparatuur is er niet. Dit 
maakt het niet makkelijk om recepturen uit te proberen. Je 
hoopt op begrip, maar hoe langer het duurt, hoe minder 
begrip.” Bovenin zijn kantoor glimt de van huis uit kwaliteits-
man Egberts van trots. Hij is tevreden hoe zijn werknemers na 
de brand keihard knokten om de draad zo snel mogelijk weer 
op te pakken.

Vertraging bouw
Door voortvarend te werk te gaan na de vuurzee die de produc-
tielocatie in Weurt volledig in de as legde, verloor Van de Bilt 
geen enkele klant. Maar de irritatie over de snelheid waarmee 
de nieuwbouw vordert, neemt hand over hand toe. Al maanden 
geleden had de fabriek volledig moeten draaien. Egberts en zijn 
team besloten niet te wachten tot alles perfect was en namen 
op 30 januari hun intrek in hun nieuwe onderkomen. Om 
zodoende de boel aan te jagen en druk op de ketel te houden. 
“Ik zei: ‘We komen, anders zijn jullie over drie maanden nog 
niet klaar.’” Het was alsof de directeur zijn intrek nam in een 
bouwkeet, maar achteraf maakte hij de juiste keuze. Een week 
na intrek in het nieuwe pand, teisterde een periode van strenge 
vorst Nederland. “De week uitstel die de bouwvakkers hadden 
gevraagd, hadden er dan zo maar drie kunnen worden”, aldus 
Egberts. 
In juni zal de fabriek in Beuningen volledig in bedrijf zijn, ver-
wacht Egberts. Wie had bij Van de Bilt ruim anderhalf jaar gele-
den verwacht dat het nostalgische pand in Weurt plaats zou 
maken voor een moderne fabriek in Beuningen? Egberts zeker 
niet. “De brand in oktober 2010 was desastreus”, omschrijft 
Egberts. “Na twee uur wisten we: het is afgelopen.” Tijd om te 

Nostalgie maakt bij Henri van de Bilt plaats voor moderniteit

Brand was rampzalig, 
maar ook een zegen

Algemeen directeur Frans Egberts van Henri van de Bilt: “Twee dagen na de 
brand was er al zicht op een ander pand; een opluchting, want in 2010 niet  
leveren is in 2011 ook niet leveren.”

De nieuwe fabriek (grondoppervlak 
30.000 m2, waarvan 9.000 m2 bebouwd) 
bestaat uit vijf afdelingen/hallen:
- Uitsnijderij: Hier worden producten 
gecontroleerd en eventueel bijgesne-
den om aan de specificaties te voldoen. 
Spekproducten gaan naar de uitsnijde-
rij, maar ook een product als kogelbief-
stuk t.b.v. de rundercarpaccio. 

- De rokerij/kokerij: Hier bevinden zich 
14  rook-, kook- en gaarkasten.
- Zouterij: Injecteren producten met 
pekel. Na eventueel tumblen, worden 
producten handmatig of met persen 
gemodelleerd. Na rijpen volgt de vol-
gende productiestap. 
- Verpakkingsafdeling: Hier staan vier 
verpakkingslijnen.

- De expeditie- en orderpikafdeling.
Bij Henri van de Bilt werken honderd 
mensen. Het bedrijf maakt producten 
zoals hammen, spekproducten en rook-
vlees. Er zijn twee productiestromen: 
zouten, rijpen, roken,drogen, verpak-
ken (gerookte producten) en zouten, 
garen, verpakken (gekookte  
producten). 

Nieuwe fabriek
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Duurzamer
Het grootste deel van de productie verplaatst zich weer naar de 
nieuwe fabriek in Beuningen. Die heeft duidelijke voordelen ten 
opzichte van de oude fabriek in Weurt. Veel van de apparatuur 
in Beuningen is een stuk geavanceerder dan in Weurt. “We heb-
ben geprobeerd de fabriek zo flexibel mogelijk te maken voor 
het produceren van kleine, klantgerichte charges”, aldus 
Egberts.
De fabriek is ook duurzamer. Zo wordt waar mogelijk warmte 
teruggewonnen. De kantoorverwarming en het warme water 
komen van warmteterugwinning. Verder hebben we automati-
sche schakelaars, zijn er geen mensen in de hallen dan gaat 
automatisch het licht uit.” Ook is er led-verlichting in bepaalde 
ruimtes.

Brandverzekering
Van de Bilt mocht van geluk spreken, weet directeur Egberts. 
Zeven maanden voor de verwoestende brand taxeerde de verze-
kering het gebouw en de inventaris. Daarom was er tijdens het 
eerste deel van de nieuwbouw geen discussie over geld. Over 

het laatste stuk is wel strijd over de uitbetaling. Dit kan moge-
lijk uitlopen op een arbitragezaak.
Ondanks de vertraging met de nieuwbouw, kijkt Egberts met 
een goed gevoel terug op wat allemaal bereikt is. Alle honderd 
medewerkers behielden hun baan en niemand zit getraumati-
seerd thuis. “We zitten nu mooier qua ontsluiting en qua expo-
sure zijn we er echt op vooruitgegaan. We kunnen door een effi-
ciëntere routing en gunstig energieverbruik echt aan de weg 
timmeren. Dit zal je terugvinden in onze toekomstige resulta-
ten.” De moderne fabriek biedt volop mogelijkheden tot excur-
sies. Iedereen mag de productielocatie zien, aldus Egberts.

treuren was er niet. Samen met operationeel manager Jacco 
Duivenvoorden, die ook rampcoördinator is, moest hij perso-
neel en media te woord staan en een plek zoeken om zo snel 
mogelijk weer te produceren. Duivenvoorden: “Je begint  
meteen met de toekomst. Je krijgt geen tijd voor reflectie.”

Personeel
Egberts deed er alles aan het personeel een hart onder de riem 
te steken. Enkele werknemers zagen hoe het vuur ontstond en 
voelden zich schuldig. “Voor de meesten is de fabriek hun kind-
je. Vijfenzestig procent is langer dan 12,5 jaar in dienst. Sommi-
gen keken drie dagen naar rokende puinhopen.” 
Egberts en Duivenvoorden werden de weken na de ramp 
geleefd. De brand gebeurde vrijdag en zaterdag waren ze al op 
zoek naar een nieuw pand. De pers te woord staan, achtte 
Egberts, die veel te horen was bij de regionale omroep, van 
vitaal belang. “Voor de regio is dit belangrijk. Als je niets zegt 
maken ze hun eigen verhaal. En dat zou dan weer onrust ver-
oorzaken onder het personeel.”
Maandag na de brand was er al zicht op een ander pand. 
Egberts slaakte een zucht van verlichting, “want in 2010 niet 
leveren, is ook in 2011 niet leveren”. Van de Bilt kon tijdelijk 
terecht bij een oude fabriek van Vion in Beuningen. 

Productie weer op acceptabel niveau
Ook voor de expeditie en opslag vond Egberts een locatie. Voor 
de medewerkers gaf de directeur een baangarantie af van een 
jaar. Ze zaten maar een week thuis, toen ze aan de slag konden 
op de noodlocaties en bij twee Duitse zusterbedrijven van Henri 
van de Bilts moedermaatschappij Baho Food.
 Voor de productie van streaky bacon huurde Van de Bilt een 
ruimte bij een Nederlandse collega. Die eerste tijd waren 
Egberts en zijn team vooral bezig met het vinden van de juiste 
apparatuur en het geruststellen van klanten, om te voorkomen 
dat ze bij een ander zouden gaan kopen. De NVWA toonde in 
die eerste chaotische periode na de brand begrip voor de situa-
tie. “Ze legden niet op alle slakken zout.” Gedwongen door de 
nog niet optimale productie, kocht Van de Bilt bij collega’s in 
om maar geen klanten kwijt te raken. Ook al was de kwaliteit 
van het product naar eigen maatstaven niet optimaal of duur-
der. “Je leert zo in ieder geval het onderscheid tussen collega-
bedrijven en concurrenten.” Langzamerhand bereikte de pro-
ductie van Van de Bilt weer een acceptabel niveau. Na twee 
weken was de rundercarpaccio het eerste product dat het 
bedrijf zelf maakte op de noodlocatie in Beuningen. Maurice de Jong

29 oktober 2010 rond 8.00: brand  in de Van de Bilt-fabriek 
in Weurt. Brand gedoofd: 22.00 uur.
Schade: circa €25 miljoen (investering fabriek zit hierbij in).
Oorzaak: spontane ontbranding in het koolfilter van de 
ontgeuringsinstallatie van de bakoven. Ter preventie is in 
de ontgeuringsinstallatie van de nieuwe fabriek in  
Beuningen een sprinkler ingebouwd.
Eind mei 2011: bekendmaking bouw nieuwe fabriek in  
Beuningen.
Juni 2011: moedermaatschappij Baho Food koopt grond 
aan de Goudwerf in Beuningen.
1 juli 2011: start nieuwbouw.
Juni 2012: nieuwbouw volledig in bedrijf (verwacht).

Chronologisch overzicht brand

Er is nog volop werk aan de winkel voordat de fabriek in Beuningen 
op volle kracht kan draaien.

‘We zitten mooier qua ontsluiting  
en exposure’
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