
vmt | 10 augustus 2012 | nr 16/17 11

Technologie & Techniek
Omslagartikel

Hoogesteger, producent van verse fruitsappen, zocht naar mogelijkheden om te groeien. Het 
buitenland lonkte, maar de korte houdbaarheid was een probleem. Conserveren met pulsed 
electric fields (PEF) bleek twee jaar geleden de geschikte technologie om de ambities van het 
bedrijf waar te maken. Het proces draait nu naar volle tevredenheid, een uitbreiding is 
aanstaande, maar het proces stabiel krijgen, bleek niet zo makkelijk.

Hoogesteger past pulsed electric fields toe om houdbaarheid vers sap te verlengen

‘We zijn nu al aan het 
opschalen’

Foto: Johannes van Assem

Een aantal medewerkers, inclusief Hennie 
Mastwijk van WUR-FBR, is druk bezig om de 
30kW kast te vervangen voor een 80kW. Dit 
betekent een opschaling van 1500 naar 6000 
tot 8000 liter per uur.
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“Hoe kan ik de houdbaarheid van miljoenen liters vers sap ver
lengen zonder de kwaliteit aan te tasten?” Dat was de vraag die 
René van Vliet, plantmanager bij Hoogesteger, zich stelde na de 
strategische beslissing van het management om uit te breiden 
naar het buitenland. De basishygiëne in de fabriek van Hooge
steger was al optimaal. “Lang voordat we met PEF (pulsed elec
tric fields, red.) aan de slag gingen, hadden we de hygiëne in de 
fabriek al op de hoogste standaard gebracht. Onze verse sap
pen zijn acht tot negen dagen houdbaar. De meeste andere  
verse sappen vier tot vijf dagen.”
Maar om te exporteren naar bijvoorbeeld Duitsland is een mini
male houdbaarheid van 18 dagen noodzakelijk. De milde con
serveringstechnologie PEF (zie kader) kwam al gauw in beeld, 
vooral vanwege de mogelijkheid om flinke volumes continu te 
verwerken. “De technologie was veelbelovend, maar het werd 
nog nergens op grote schaal toegepast”, herinnert Van Vliet 
zich. Om PEF tot een succes te maken, was het essentieel dat de 
apparatuur in de bestaande proceslijn werd geïntegreerd. 
Nadat de aandeelhouders waren overtuigd van de mogelijk
heden van de technologie, stelde Van Vliet zorgvuldig een klein 
team samen bestaande uit WageningenUR Food & Biobased 
Research (WURFBR) en D&W Process Technology.

Labtesten
Hennie Mastwijk en Ariette Matser van de WURFBR werken al 
jaren aan het vergroten van de kennis over milde conserverings
technologieën, onder andere via het Europese project NovelQ. 
Beiden zijn nauw betrokken bij de opschaling van PEF van lab
schaal naar de fabriek van Hoogesteger. De andere partner, het 
engineeringsbedrijf D&W, was verantwoordelijk voor de bouw 
van een groot deel van de leidingen en assemblage. De elektro

nica om de behandelkamer voor de sappen aan te sturen, werd 
ingekocht bij het Duitse onderzoeksinstituut DIL. 
“PEF op grote schaal, wat hebben we daar voor nodig?” Deze 
praktische vraag was de leidraad gedurende het tweejarig tra
ject dat geleid heeft tot vruchtensappen met een houdbaarheid 
van minimaal 21 dagen en behoud van de eigenschappen van 
Hoogestegers verse sap. 
Bij de WURFBR staat PEFapparatuur op pilotschaal met een 
capaciteit tot 100 liter. “In dit apparaat hebben we alle sappen 
die Hoogesteger produceert, getest”, vertelt Matser. Deze sap
pen zijn beoordeeld door het smaakpanel van Hoogesteger. De 
verschillen tussen vers en behandeld sap die het panel proef
den, waren minimaal. “Uit de testen bleek dat als we het proces 
op grote schaal precies zouden uitvoeren als op pilotschaal, we 
een kwalitatief goed product zouden krijgen.”
Een vergelijkbaar proces op kleine en grote schaal is essentieel 
voor het succes van PEF, legt Matser uit. “Bij hoge druk is 6000 
bar altijd 6000 bar, maar bij PEF is elke behandelkamer weer 
anders. Ook de samenstelling van het product heeft invloed op 
de behandeling. Het suikergehalte van het fruitsap beïnvloedt 

bijvoorbeeld de geleidbaarheid. We kunnen daarom geen 
gebruik maken van eerdere meetgegevens. We moeten altijd 
alles opnieuw meten.” In het geval van Hoogesteger betekent 
dit dat de PEFunit ingesteld moet zijn op de variatie die er in de 
grondstoffen zit. “Soms zijn de sinaasappels zuurder dan 
anders. We mengen het sap van verschillende grondstoffen om 
de gewenste smaak te verkrijgen”, legt Van Vliet uit.

Veiligheidsdossier
Uit eerder onderzoek bleek dat de samenstelling van met PEF
behandeld sap chemisch volledig gelijk is aan vers sap. “Daar
om is het voor de wet alleen nodig om een volledig veiligheids
dossier op te bouwen”, aldus Matser. In zo’n dossier staan de 
procescondities die nodig zijn om een kwalitatief goed sap 
houdbaar en veilig te produceren. Er is onder andere onder
zocht welke PEFcondities nodig zijn om bederfbacteriën en 
pathogenen die relevant zijn voor vruchtensappen af te doden. 
Daarnaast is het stromingsprofiel van het sap belangrijk, om te 
garanderen dat het product homogeen wordt behandeld. “Dit 
alles moet machinespecifiek worden uitgezocht.”
De PEFunit is gekoppeld aan de huidige afvullijn. Deze is niet 
aseptisch. “We vullen niets aseptisch af, omdat we vulmachines 
gebruiken die voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden”, 
benadrukt Van Vliet. “Ons proces is een hygiënisch gesloten 
systeem tot het moment van afvullen.” Belangrijke onderdelen 

‘Om te exporteren naar Duitsland is 
een minimale houdbaarheid van 18 
dagen noodzakelijk’

PEF is een conserveringstechnologie waarbij bederfveroor-
zakende bacteriën in een stroom worden gedood door 
kortstondige maar intense pulsen van een elektrisch veld 
met hoge veldsterkte. De pulsen veroorzaken weinig warm-
te waardoor de kwaliteit van het product (bijvoorbeeld 
sinaasappelsap) goed blijft. Voor het genereren van het 
elektrisch veld is een pulsbron en een behandelkamer 
nodig. De behandelkamer bestaat uit minstens 2 elektro-
den met hier tussenin een gebied waar de behandeling van 
het product plaatsvindt. De pulsfrequentie is een belangrij-
ke parameter. Het is belangrijk dat de frequentie is afge-
stemd op het snelste deeltje in de behandelkamer zodat 
deze ook de minimaal benodigde behandeling ondergaat.

Pulsed Electric Field

De verse sappen van Hoogesteger.
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de klanten te overtuigen. “Die werden enthousiast en plaatsten 
opdrachten en daarna moest ik een planning opleveren”, 
memoreert Van Vliet de hectische tijd. De plantmanager maak
te vanaf het begin twee mensen volledig vrij voor het PEFpro
ces. “Een operator en een engineer zijn meegeweest naar de 
apparatenbouwer. Het was belangrijk dat ze betrokken waren 
bij het project voordat het rvs de fabriek binnenrolde”, aldus 
Van Vliet. De operators hebben ook het eigen werkproces 
geschreven. 

Opschalen
Het was een intensieve tijd voor Van Vliet, want naast het nieu
we proces, liep de productie van vers sap gewoon door. In actie
weken van retailers verlaten in een week tijd meer dan ander
half miljoen flessen de fabriek. “Zie je deze grijze haren, die 
heb ik de afgelopen twee jaar erbij gekregen”, lacht hij. “Maar 
het resultaat is fantastisch. We zijn nu al aan het opschalen, 
want de liters kunnen onze klanten goed gebruiken.”

Tijdens het interview is een aantal medewerkers inclusief Mast
wijk van WURFBR druk bezig de 30kW kast te vervangen voor 
een 80kW. Dit betekent een opschaling van 1500 naar 6000 tot 
8000 liter per uur. De verkopen vertonen een stijgende lijn. 
“Duitsland en Oostenrijk lopen prima. Ook België, waar we 
eerst vers aan leverden, is overgestapt op PEFbehandeld sap.” 
De supermarkten zijn volgens Van Vliet vooral tevreden met de 
afname van het aantal afboekingen. Ze hebben meer verkoop
dagen voor vers sap. Hoogesteger besteedt niet veel geld aan 
marketing. “We staan wel op beurzen waar de retail langskomt. 
Daar komen onze klanten.” Hoe hoog was de investering? 
“Daar kunnen wij geen uitspraken over doen, maar dat het een 
aanzienlijk bedrag is geweest, zal denk ik voor niemand een 
verrassing zijn.” 

hiervan zijn: de manier van werken, de persoonlijke hygiëne van 
de medewerkers, een geborgd schoonmaaksysteem en de  
hygiëne van de apparatuur. “Deze hoge standaard is nodig”, 
benadrukt Matser, “PEF is geen endofpipe oplossing zoals 
pasteurisatie of sterilisatie.” 

Stabiel proces
Het projectteam begon na de succesvolle labexperimenten met 
de opbouw van de installatie in de fabriek. “De PEFinstallatie 
deed het vanaf het begin”, herinnert Van Vliet zich. “Maar de 
stabiele integratie in het gehele proces duurde een aantal 
maanden.” In de fabriek lopen nu twee processen naast elkaar: 
vers en ‘lang houdbaar’. Het PEFproces is een heel ander pro
ces dan vers. “Het duurde een half jaar voor we het switchen 
tussen deze twee processen onder de knie hadden. Ze maken 
namelijk beide gebruik van dezelfde vullers.” 
“Het feit dat klanten om ons sap vragen en wij het kunnen leve
ren, is een bewijs van het succes.” Van Vliet heeft nog meer res
pect gekregen voor de planners. “Ze moeten vers en lang houd
baar op elkaar afstemmen. Dat is een grote omschakeling voor 
iedereen, van hoog tot laag, in denken en handelen, zeker wan
neer je meer dan 20 jaar ‘vers’ bent.”

Vertrouwen
Volgens de plantmanager vormt het vertrouwen tussen de pro
jectleden een groot deel van het succes. “We waren volledig 
open en eerlijk tegenover elkaar. Bovendien zijn de communi
catielijnen kort, we hebben geen zestig handtekeningen nodig 
voor we door kunnen gaan”, vertellen Van Vliet en Matser. “We 
hebben het proces stap voor stap aangepakt en elke keer weer 
bewust gekozen om verder te gaan.” Matser vindt dat Hooge
steger veel lef heeft getoond door dit traject in te gaan. “Het is 
een bedrijf dat durft te kiezen voor een nog niet uitontwikkelde 
technologie”, complimenteert ze. 
Naast de goede relatie tussen de projectteamleden, was de 
inspanning en betrokkenheid van de werkvloer een belangrijk 
aspect in het traject. “Niet iedereen was meteen enthousiast. Ze 
wisten niet wat ze moesten verwachten. Datzelfde gold soms 
ook voor het projectteam, maar samen kom je er altijd uit. Voor 
iedereen was het een grote ontdekkingsreis. Het begon te leven 
toen we de sappen die we op het lab maakten, konden laten 
proeven. Ze konden niet geloven dat het sap zo goed smaakte 
na 20 dagen.” Vervolgens wilden de salesafdeling monsters om 

Dionne Irving

Hoogesteger is van oorsprong een sinaasappelhandelaar. 
Vanaf het moment dat het bedrijf startte met de productie 
van vers sinaasappelsap is supermarktketen Albert Heijn 
klant. Hoogesteger beheert ook de supply chain van het 
sap voor Albert Heijn, de logistieke systemen zijn gelinkt. 
Hoogesteger was onderdeel van het vroegere Friesland-
Foods. “Het bedrijf had plannen om een vers Appelsientje 
in de markt te zetten. Dat is niet gelukt”, vertelt René van 
Vliet. Na de focus op zuivel verkocht FrieslandFoods 
Hoogesteger aan de JPG-groep. Dit bedrijf is eigenaar van 
fruitplantages en andere sapfabrieken (geen vers sap) in 
het buitenland, waaronder Zuid-Amerika. “Ze volgen onze 
ontwikkelingen aandachtig.”

Grondstoffen

Het projectteam bij Hoogesteger dat aan de invoering van PEF werkte.

‘Ons proces is een hygiënisch 
gesloten systeem tot het moment  
van afvullen’

Foto: Johannes van Assem
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