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Een belangrijke eis aan de productie bij 
Bakkersland is een minimale machine-
stilstand. Stilstand van een van de kneed-
machines, transportbanden, ovens, ver-
pakkingsmachines of etiketteermachines 
leidt onvermijdelijk tot vertragingen in 
het logistieke proces; iets dat Bakkers-
land zo veel mogelijk wenst te voorko-
men. Om dat doel te bereiken, loopt er 
momenteel een project waarbij zoveel 
mogelijk bestaande machines worden 
uitgerust met eWON industriële routers. 
Deze routers zijn communicatiemodules 
die in de besturingskast naast de PLC op 
de DIN-rail worden gemonteerd. Tijdens 
een bezoek aan de vestiging van Bakkers-

land in Wateringen vertelt technisch spe-
cialist Dennis van Scheijndel meer over 
de redenen voor deze stap in ‘the cloud’.

Eén ethernetnetwerk
Het probleem waar de organisatie tegen-
aan loopt is de connectiviteit van machi-
nebesturingen. Momenteel lopen er bin-
nen Bakkersland diverse projecten voor 
de invoering van SCADA, MES en OEE. 
Deze systemen zorgen voor een grote 
hoeveelheid procesinformatie, die echter 
alleen toegankelijk is als ook alle machi-
nebesturingen op één ethernetnetwerk 

worden aangesloten. Dat netwerk moet 
redundant zijn en zal daarom ringvormig 
worden aangelegd. Pas als dat gereali-
seerd is kan men via één gateway het 
hele proces toegankelijk maken en de 
SCADA-, MES- en OEE-oplossingen pas 
echt optimaliseren. Bovendien is dan de 
infrastructuur aanwezig om remote 
maintenance (onderhoud op afstand, 
red.) serieus in te voeren.  
Raster Products, de leverancier van 
eWON, adviseert daarin. Door alle 
machinebesturingen aan ethernet te ver-
binden kunnen ook de eWON-routers 
daarop worden aangesloten. Van  
Scheijndel: “Niets houdt ons dan nog 
tegen. Wij vragen daarom aan al onze 

machineleveranciers om deze met een 
eWON-router uit te voeren. We kunnen 
daar goed mee overweg. Bovendien kan 
deze apparatuur met de belangrijkste 
PLC’s communiceren. We weten dat gro-
te leveranciers zoals Kaak, WP Haton en 
Benier, bekend zijn met de technologie 
van eWON. Sommigen plaatsen die rou-
ter al in hun besturingskasten naast de 
PLC. Op die manier hebben we ook een 
gestandaardiseerde oplossing voor 
remote maintenance.”

Toegang
Hoe maakt de machinebouwer dan ver-
binding met zijn machines? “Valt een 
machine in storing, dan zal onze TD con-

“We willen dat alle leveranciers rechtstreeks toegang hebben tot hun machines bij ons in de 

productie.” Dennis van Scheijndel, technisch specialist en direct betrokken bij de technische 

automatisering bij Bakkersland, werkt momenteel samen met de ICT-afdeling aan de 

toegankelijkheid van het machinepark via internet. Een klus die vorig jaar begon en nog wel even 

doorloopt.

Bakkersland pakt automatisering aan

Machines laten praten met 
machinebouwers

‘De verbinding tussen de 
leverancier en onze machine 
moet natuurlijk wel veilig zijn’

Bakkersland sluit alle bakkerijmachines aan op een redundant ethernetnetwerk: de basis 
voor remote maintenance via internet met eWON-routers.
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tact opnemen met de leverancier met de 
boodschap dat er iets niet goed gaat met 
hun machine”, legt Van Scheijndel uit. 
“De leverancier maakt dan via internet 
contact met de machine. Dat gebeurt via 
de eWON-router. De verbinding tussen 
de leverancier en de machine bij ons in 
de productie moet natuurlijk wel veilig 
zijn. We willen niet dat een leverancier 
ons netwerk door een virus besmet of dat 
iemand van buiten toegang krijgt tot 
gevoelige informatie. De oplossing hier-
voor is een VPN-verbinding.” 
Deze VPN-verbinding wordt gerealiseerd 
door Talk2M, een server van eWON. 
Zodra de machinebouwer verbinding 
zoekt met Talk2M zal deze server de rou-
ter daarvan een melding sturen. De rou-
ter bouwt vervolgens een VPN-verbinding 
op met Talk2M. Talk2M zal dan beoorde-
len of de verbinding vanuit de machine-
bouwer gekoppeld mag. Zodra alle 
gebruikersnamen en wachtwoorden 
kloppen, wordt de verbinding compleet 
gemaakt en kan de machinebouwer aan 
het werk. De verbinding is dan volledig 
afgeschermd en blijft beperkt tussen de 
pc van de machinebouwer en de eWON-
router plus de daaraan gekoppelde 
machinebesturing. De machinebouwer 
kan dus niet verder kijken in het netwerk.

Gebruik
Waarvoor wordt remote maintenance het 
meest gebruikt? Van Scheijndel: “Vooral 
in de eerste twee of drie maanden na de 
installatie zijn er wel eens kinderziektes. 
De machine is nog nieuw en onze TD 

moet ook nog wennen en zijn weg vinden 
in de machine. Als er dan een storing is, 
kan de leverancier direct via eWON de 
complete PLC-besturing bekijken. Is er 
een alarm, dan kan hij bijvoorbeeld aan-
geven dat misschien een bepaalde sensor 
vervuild is of dat wellicht een verbinding 
niet goed vast zit. Indien nodig kan de 
leverancier ook de besturing zelf aanpas-
sen. Zo’n verbinding scheelt niet alleen 
tijd voor ons als gebruiker. Ook de 

machinebouwer zelf hoeft dan geen 
monteur te sturen. Vooral leveranciers 
die gevestigd zijn in het buitenland heb-
ben hier baat bij. Over het gebruik op de 
lange termijn kan ik nog niet veel zeg-
gen, simpel omdat deze routers nog niet 
zo lang geleden bij ons geïnstalleerd 
zijn.”
Over de aansluiting van de eWON-router 
zegt Van Scheijndel: “Dat is niet bijzon-

der ingewikkeld. Met het invoeren van 
enkele instellingen zoals gebruikersnaam 
en password is het meeste wel gedaan. 
De meeste machinebouwers zijn hiermee 
bekend en voorzien nu ook hun reeds 
geïnstalleerde machines van deze router. 
Omdat we ook machines gebruiken die 
hier al vijf jaar staan, moet er natuurlijk 
nog het een en ander gedaan worden.”

Bart Driessen
B. Driessen, The Text Factory.

‘De aansluiting van een 
eWON-router is niet 
bijzonder ingewikkeld’

Opmerkelijke introductie is een nieuwe 
serie routers van eWON, Cosy. Fabri-
kanten integreren vaak veel nieuwe 
functies in hun nieuwe producten. 
eWON doet met de Cosy het tegen-
deel. De webinterface van de Cosy is in 
vergelijking met eerdere producten 
van eWON sterk vereenvoudigd. Wat 
de Cosy niet biedt is bijvoorbeeld een 
realtime weergave op een ingebouwde 
webserver. Ook de mogelijkheid van 
datalogging is weggelaten. Hetzelfde 
geldt voor het verzenden van alarmbe-
richten of scripting in Basic; allemaal 
zaken die met de andere series van 
eWON wel mogelijk zijn.
Vincent Wagenaar van Raster Products 
over het waarom: “eWON heeft dit 
product ontwikkeld in antwoord op de 
vraag naar een eenvoudige router met 
louter basisfuncties. Bij routers met 
heel veel functies, blijft vaak een deel 
daarvan ongebruikt. De Cosy eWON 
kan worden gezien als een vervanger 

van het oudsher bekende modem. 
Maar de telefoonverbinding is volledig 
achterhaald en de Cosy zorgt voor een 
onmiddellijke internetverbinding.”
Wat gebleven is, zijn de mogelijkheden 
van de eWON: een directe toegang via 
een VPN-tunnel, up- en download van 
(PLC)-software, toegang tot IP-came-
ra’s, HMI en remote PC. Net als de 
andere series is de Cosy geschikt voor 
communicatie met PLC’s van merken 
als Siemens, Rockwell, Schneider, 
Omron, Mitsubishi en Vipa.

Meer gebruikers willen minder functionaliteit

Het nieuwste type router van eWON, 
de Cosy.

Vermijding van machinestilstand is essentieel voor Bakkersland, anders zijn vertragingen in 
het logistieke proces onvermijdelijk.


