
De Voedingsmiddelenfabriek
2010 heeft een interne goe-
derenstroom die zo flexibel

is dat op maat en tijd kan worden
geleverd. De interne logistiek is zo
ingericht dat de transportfase en het
oppakken en lossen van batchpartij-
en (lots) van uiteenlopende assorti-
menten vleeswaren, convenience
foods en samengestelde sandwiches
in de fabriek volledig is gemechani-
seerd. Het hoge hygiëneniveau wordt
gehandhaafd door strikte scheiding
van de diverse fabricagestadia. Het
streven is gericht op een minimum
aantal ‘critical control points’
(CCP’s).

Isolatortechnologie
Een grotere garantie voor voedsel-
veiligheid en houdbaarheid wordt
bereikt door nieuwe hygiënetechnie-
ken, zoals isolatortechnologie.
Daarbij wordt contaminatie via de
lucht, contactoppervlakken en han-
den vermeden. Dit wordt gereali-

seerd door aseptisch te werken in
ruimten waar contactoppervlakken
van machines en installaties alleen
kunnen worden geïnfecteerd door
het product zelf. Die oppervlakken
worden periodiek gereinigd en
gedesinfecteerd. Isolatortechnologie
houdt operators volledig buiten de
procesruimte. Waar mensenhanden
nodig zijn, worden die via ‘glove
boxes’ in de procesruimten toegela-
ten.

Grondstoffen worden eerst gede-
contamineerd en door een sluis
getransporteerd in een aspetische
tunnel (figuur 1). Waar sprake is van
een CCP bij open machines worden
de processen in gesloten aseptische
cabines ondergebracht. Waar dat
niet mogelijk is, wordt gebruik
gemaakt van verrijdbare wascabines
die over de open machines kunnen
worden geplaatst. Beide typen pro-
cessen vinden plaats in de centrale
verwerkingsruimte (figuur 2).

In de lijn wordt met behulp van
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DNA-screening gecontroleerd op
microbiële besmetting.

Conservering
In de fabriek wordt gebruik gemaakt
van milde conserveringstechnieken,
waaronder elektronenbestraling van
verkleinde vleesgrondstoffen, hoge-
drukpasteurisatie en pulserende of
hoog intensieve UV-bestraling van
producten. Doel van deze milde tech-
nieken is de schadelijke bacteriën te
inactiveren en toch het natuurlijke
karakter en de sensorsiche eigen-
schappen van het product zo veel
mogelijk te behouden.

Hogedruktechnologie wordt toege-
past voor het afdoden van E. coli (op
hamburgers). Een andere methode
om een zero tolerance-niveau voor E.
coli te bereiken, is elektronenbestra-
ling van vlees en vleesproducten. De
duurdere ingrediënten voor sandwi-
ches worden met een zeer intensieve
UV-bestraling gepasteuriseerd.

Om oppervlakken van voedingsmid-
delen te behandelen wordt gebruik
gemaakt van decontamineringstech-
nieken op basis van antimicrobiële
besproeiingen, zoals water met orga-
nische zuren in combinatie met ande-
re antimicrobiële stoffen gericht op
vis- of vleesdelen en groenten. De
meest geëigende techniek is het
behandelen van oppervlakken van
vleesdelen met stoom van circa 55°C
en organische zuren. Er wordt mini-
maal een vijfdecimale reductie bewerk-
stelligd van zowel het aantal pathoge-
ne als bederfmicro-organismen. (Op
dit moment zijn er door Warenwette-
lijke beperkingen nauwelijks mogelijk-
heden om decontaminerende midde-
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Het werken in koel- en vriesruimten
wordt met warme kleding of gebruik
van geleide voertuigen/robots tot een
aanvaardbaar niveau gehandhaafd.

Automatisering
De hoge automatiserings- en mecha-
niseringsgraad in de fabriek maken
het mogelijk continu bij te sturen in
de richting van een optimale flexibele
productie. Er zijn standaardrapporta-
ges beschikbaar op het gebied van
productierealisatie, energie-, milieu-
en waterbeheer, batchrapportage
(Electronic Batch Record) en trac-
king en tracing.

De geldende kwaliteitssystemen
vereisen dat recepturen, productie-
en reinigingsprocedures en alle bij-
behorende werkinstructies goed zijn
vastgelegd en gecontroleerd worden
onderhouden. Daarnaast wordt
geëist dat het voedingsmiddel aan-
toonbaar is geproduceerd volgens de
wettelijke voorschriften en de eigen
ondernemingregels. Dit laatste bete-
kent dat een grote hoeveelheid gege-
vens tijdens het productieproces
moet worden vastgelegd en dat deze
op verzoek van de controlerende

len op deze wijze te gebruiken. Voor
elke toepassing moet een ontheffing
bij de minister van Volksgezondheid
worden aangevraagd).

Flexibilisering en mechanisering
Om de verrijdbare cabines te kunnen
verplaatsen, is de ruimte tussen de
machines minimaal drie tot vier meter.
Intelligente vorkheftrucks, voertuigen
of onbemande transportwagentjes
nemen kleine eenheden met producten
in halffabrikaatfase of eindfabrikaat-
vorm mechanisch uit de procesinstalla-
tie en brengen ze vervolgens naar diver-
se bestemmingen, zoals tussenopslag
of sluis, of naar de volgende bewer-
king. Aansluitend worden de lots (die
zijn afgestemd op batches van machi-
nes en installaties met zeer korte
omstel- en insteltijden) mechanisch
‘gelost’. Waar het mogelijk wordt de
productstroom verplaatst via ketting- of
rollenbanen.

Na het verwerken van halffabrikaten
tot onverpakt eindfabrikaat, vindt via
opslag sluiskoeling of diepvries plaats.
Vanuit deze opslag maar via de sluis
worden de producten verpakt in een
gekoelde ruimte en door de laatste sluis
overgebracht naar de expeditielocaties.

Energie
De Fabriek 2010 is een zelfstandige
eenheid en is niet opgenomen in een
bedrijvencomplex met gedeelde activi-
teiten op het gebied van energie- en
watervoorziening, en afvalwaterbe-
heersing. De tijdens de zomer opge-
wekte warmte wordt gebruikt voor ver-
warming in de winter en de tijdens de
winter verzamelde kou voor afkoeling
in de zomer. Daartoe beschikt de
fabriek over een warmtepomp en een
reservoir waarin warmte en koude kan
worden opgeslagen, een aquifer en
een door waterdichte kleilagen inge-
sloten waterlaag op zo’n 100 meter
diepte. De temperatuur van deze laag
is normaal zo’n 12°C. De door zonne-
boilers opgewekte energie wordt in
deze laag opgewarmd tot 45°C. Voor
diverse processen moet het water ech-
ter een temperatuur van 60 tot 100°C
hebben. Hiervoor worden warmte-
pompen ingezet. Daarnaast maakt de
fabriek gebruik van energie uit vergis-
ting van diverse vormen van biomassa.

Milieu
De milieubelasting wordt geminima-
liseerd door nagenoeg geen afvals-
tromen te hebben. Zogenoemde rest-
grondstoffen en retouren uit winkels
worden in de vorm van gesteriliseer-

de ingrediënten gebruikt voor
samengestelde producten. Worden
alsnog afvallen afgevoerd dan wor-
den deze gebruikt als biomassa voor
energieopwekking.

Water
De fabriek heeft een centrale water-
productieafdeling. Al het water uit de
fabriek wordt hier verzameld voor
recycling en zuivering en geclassifi-
ceerd voor diverse doeleinden en van
daaruit verspreid naar de gebruikers.
Voor het water dat wordt gebruikt
voor het desinfecteren van machines,
installaties en ruimten staan in de
centrale afdeling units waar ionenuit-
wisseling plaatsvindt om chemicaliën
als chloor of jodium toe te voegen.
Geladen water (zie kader) wordt toe-
gepast om de groei van bacteriën toe
te voegen aan proceswater waardoor
filtering onnodig wordt.

Arbeidsomstandigheden
Door middel van opleiding wordt
deskundigheid op de aspecten veilig-
heid op de werkplek, voedselveilig-
heid en hygiëne op hoog niveau inge-
voerd. Deskundigheid en vakbe-
kwaamheid worden gecertificeerd. In
het proces van certificatie vindt
periodiek bijscholing en toetsing
plaats.

Daar waar sprake is van een RSI
(Repetitive Strain Injuries) -risico
zijn de volgende maatregelen geno-
men: 
– Het zo veel mogelijk vervangen van
menselijke handelingen door mecha-
nisering (robots);
– Het voldoen aan productveilig-
heidsrichtlijnen met CE-markering
32 en voorzien zijn van certificaten
van machines en installaties;
– Het plaatsen van ergonomisch ver-
antwoord meubilair en installaties,
en het creëren van variatie door het
aanpassen van werktaken en werk-
processen.

Lawaaibelasting is er niet door
omkasting van geluidsproducerende
machines en installaties en het
gebruik van geluidsabsorberende
materialen.

De koudebelasting wordt in ver-
band met het handhaven van een lage
temperatuur voor de bederfelijke
convenience foods (12°C en een ver-
blijftijd maximaal een uur) tot een
minimum gebracht door stilstaande
lucht met een relatieve vochtigheids-
graad van 60% toe te passen. De eer-
der genoemde sluizen zorgen er voor
dat het niet tocht op de werkplek.

2010’

Geladen water
Geladen water wordt als volgt verkregen: In een reactor worden

twee elektroden geplaatst met daartussen een diafragma van zir-

koniumoxide dat alleen ionen doorlaat. Wanneer water wordt

toegevoegd met een geringe concentratie natriumchloride en

door de elektroden een stroom wordt gestuurd, ontstaat aan de

anode een oxiderende fase met vrije radicalen. Hiermee kunnen

micro-organismen worden geïnactiveerd (verwijderd). Aan de

kathode ontstaat een oplossing met reducerende eigenschappen.

Beide oplossingen zijn niet stabiel en dienen in het donker bij 2

tot 5°C te worden opgeslagen voor een houdbaarheid van twee

tot drie weken.

In de Voedingsmiddelenfabriek 2010 wordt aan 1.000 m3 proces-

water circa 2,5 m3 geladen water toegevoegd.

(Bron: Chemisch Weekblad vol. 14, 1-02-03).

Fig. 1   Deze tunnel kan

geschikt worden

gemaakt voor het

assembleren van

sandwiches. De

sandwichassemblage kan

als volgt worden

ingelast: Waar

‘manipuleren’, ‘vormen’

en ‘doseren’ staat,

kunnen de sandwiches

worden samengesteld en

belegd. ‘Snijden’ kan

worden vervangen door

‘verpakken’.



instanties moet kunnen worden over-
legd. Alleen een hoge informatise-
ringsgraad maakt het mogelijk om
dit effectief en efficiënt te doen.

Procesbesturing
De machines zijn vaak stand-alone
en voorzien van een eigen besturing.
Elk product vereist andere instellin-
gen van de machine en deze zijn
opgeslagen in het centrale MES-sys-
teem. Tijdens de productie kunnen
(kritische) procesparameters uit de
machines worden gehaald en worden
opgeslagen in de centrale database
van het MES, evenals gegevens over
energieverbruik, afvalwater, afvals-
tromen en omgevingscondities. De
operator kan via beeldschermen op
de vloer informatie opvragen over het
proces en over de bijbehorende pro-
cedures en werkinstructies. Hij kan
ook informatie ingeven die van
belang kan zijn voor de (kwaliteits)-
rapportage.

Via identificatiesystemen, zoals
barcode en RF-tags, kunnen gege-
vens van grondstoffen, containers,
kratten, verpakkingsmaterialen, et
cetera, worden ingelezen, gecontro-
leerd en vastgelegd. Het MES-sys-
teem stuurt ook het transport van de
halffabrikaten tussen de verschillen-
de machines en processen. Dit kan
door middel van informatieover-
dracht naar een heftruckchauffeur of
door aansturing van een ketting- of
rollenbanensysteem of onbemande
transportwagentjes.

Optimalisatie
Door automatisering wordt het
mogelijk om continu bij te sturen in
de richting van een optimale produc-
tie. Dit kan op verschillende gebie-
den. Het opstellen van een optimaal
productieplan is geen wekelijkse acti-
viteit, maar een continu proces,
waarbij gebruik wordt gemaakt van
verkoop- en voorraadgegevens,
beschikbaarheid van grondstoffen,
machines en mensen, om- en instel-
tijden, et cetera. Zonder een goed
inzicht in de actuele status op de
vloer is dit proces bijna onmogelijk.
Het MES levert deze informatie.

Van sommige grondstoffen kunnen
de eigenschappen per lot verschillen.
Om een consistent product te maken
dient de receptuur te worden aange-
past aan de eigenschappen van het
lot dat in de batch gaat worden
gebruikt. Dit kan pas gebeuren als
bekend is welk lot gaat worden
gebruikt, meestal vlak voor aanvang
van de batch. Een MES zal deze
mogelijkheid kunnen bieden.

Eigenschappen van het eindproduct
hangen van een groot aantal factoren
af en door de grote hoeveelheid

informatie die tijdens de productie
wordt verzameld, kan het proces
continu in de goede richting worden
bijgestuurd. Toch zijn er situaties
waarin de beschikbare procesinfor-
matie onvoldoende is om goed te
kunnen sturen. Er zijn systemen
beschikbaar die op grond van histori-
sche informatie (grondstofgegevens,
energie- en watergebruikdata, pro-
cesgegevens en analysegegevens van
de eindproducten) en actuele gege-
vens kunnen berekenen wat de opti-
male procesinstellingen moeten zijn
om een eindproduct met de gewenste
eigenschappen te verkrijgen. Deze
systemen kunnen worden geïnte-
greerd in het MES.
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Rapportage
Alle productiegegevens zijn in een
elektronische vorm opgeslagen waar-
door de mogelijkheden voor rappor-
tage zeer uitgebreid zijn. Er zullen
standaardrapportages beschikbaar
zijn op het gebied van productiereali-
satie, batchrapportage en tracking en
tracing. Gebruikersvriendelijke hulp-
middelen stellen de gebruiker in
staat om ad hoc rapportage op te
stellen of om trends en samenhan-
gen op te vragen. De batchrapporta-
ge biedt alle informatie die nodig is
om aan te tonen dat het product
gemaakt is volgens de procedure en
voldoet aan de normen die de wetge-
ver heeft opgelegd. ■

Welke informatiesystemen?
De verschillende systemen op de productiewerkvloer

zijn de volgende:

– Besturingssystemen van stand-alone machines,

processen of gehele lijnen, meestal PLC’s met lokale

visualisatiestations (Scada). De Scada-systemen zullen

de komende jaren steeds meer batchmanagement-

functionaliteit bieden waarmee volgens de S88-stan-

daard de afloop van processen kan worden gemodel-

leerd en worden uitgevoerd. Het is niet voldoende

om de afzonderlijke processen goed te besturen. De

gehele productstroom door de fabriek moet worden

gestuurd en gevolgd, zodat een goede tracking en

tracing mogelijk wordt. Deze functionaliteit wordt

op dit moment geboden door MES-pakketten (Manu-

facturing Execution Systems).

– MES-pakketten ontwikkelen zich steeds meer in de

richting van ‘blokkendozen’. Afhankelijk van de

gewenste functionaliteit kunnen modules worden

ingezet die samen een geïntegreerd systeem vormen.

De voornaamste modules zijn integratie met PLC’s,

visualisatie (Scada), batchmanagement, voorraadbe-

heer, planning, kwaliteit, rapportage en integratie

met logistieke systemen. Tegelijkertijd zien we de

functionaliteit van foodspecifieke ERP-pakketten zich

ontwikkelen ‘richting werkvloer’, waardoor ook deze

pakketten in staat zullen zijn de gedetailleerde pro-

ductieplanning te doen en de goederenstroom te

besturen.

– ERP-pakketten kunnen naadloos aansluiten op de

Scada/batchmanagementsystemen, waardoor de

noodzaak van een ‘MES-laag’ vervalt. Welke strategi-

sche keuze een bedrijf hierin zal maken, hangt van

veel factoren af en het inwinnen van deskundig

advies is aan te raden. Bij de beschrijving van de

automatisering in de Voedingsmiddelenfabriek 2010

gaan we uit van het concept met een MES-laag.
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Fig. 2   De functies van de diverse bewerkingen, processen, opslag en dergelijke zijn in blokken weergegeven, de

pijlen geven verplaatsing of transport aan. In de centrale verwerkingsafdeling zijn de meer traditionele processen

ondergebracht: verkleinen, snijden, vormen, verhitten, stomen, pasteuriseren, roken, afvullen en de daarbij

behorende procesautomatisering en procescontrole. Vanzelfsprekend zijn in-lijn optische vision-technieken

respectievelijk metaal- en botdetectoren aanwezig.


