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Nieuwe technologie
Reportage

Flexibel en creatief inspelen op de vraag naar ingrediënten. Dat kan

graanspecialist Meneba met de ‘Multi Purpose Plant’ in Weert. De pro-

ductievestiging is multifunctioneel inzetbaar, dankzij drie belangrijke

machines: de extruder, de droger en de micromolen. Een breed scala aan

graanproducten met specifieke eigenschappen is het resultaat.

“Om te komen tot een zogeheten Multi
Purpose Plant (MPP) hebben we onze
bulkproductievestiging in Weert omge-
bouwd tot een specialiteitenfabriek waar
nu een breed scala aan graanspecialitei-
ten kan worden geproduceerd. Het gaat
dan om een diversiteit aan bloemsoorten
met specifieke technische functionele
eigenschappen, maar ook meergranen-
mengsels, tarwekiemen, tarwezemelen,
graanvlokken, gepofte granen en maïs-
producten.” Aan het woord is Ron van
Wensveen, hoofd Communicatie & Pro-

motie bij Meneba. “Deze graanspeciali-
teiten bieden voordelen op het gebied
van functionaliteit, verwerking en
gezondheid. Met de MPP kunnen we
immers bloemsoorten sturen op specifie-
ke eigenschappen als granulatie (fijn-
heid), oplosbaarheid, dispergeerbaar-
heid, vochtgehalte, kiemgetal en warme
en koude bindeigenschappen. De pro-
ductie gebeurt door de combinatie van
de extruder, droger en micromolen, het
hart van de MPP.”

Micromolen
Met de micromolen kunnen bloemsoor-
ten nog fijner worden gemalen dan
‘reguliere’ bloem. Heeft bloem normali-
ter een fijnheid tussen de 100 en 200 µm,
bloem uit de MPP kan worden gemalen
tot ver onder de 100 µm. Dergelijke fijn-
gemalen bloem is goed dispergeerbaar in
water. Deze extra fijngemalen bloem
wordt bijvoorbeeld gebruikt in kalver-
melkvervangers waarvoor het belangrijk
is dat het product niet te snel bezinkt.

Droger
De droger in de Multi Purpose Plant kan
voor verschillende doelen worden inge-
zet. Gerard Vianen, manager Research
Development & Applications: “Gedroog-
de bloemsoorten hebben een verbeterde
houdbaarheid en worden daarom toege-
past als drager voor bijvoorbeeld kruiden
en enzymen. Ook is het mogelijk het
kiemgetal te verlagen waardoor de bloem
goed kan worden gebruikt in toepassin-
gen waarin de bloem wordt verwerkt zon-
der dat er verhitting plaatsvindt, zoals
gekoelde deegproducten. Ten derde is de
droger ook in staat om van specifieke tar-
webloemsoorten de waterbindingeigen-
schappen en verstijfselingseigenschap-
pen te verbeteren. Deze zogenaamde
warme bindbloemsoorten worden om die
reden toegepast in batters maar dienen

ook als ideale grondstof voor de berei-
ding van kapsel ofwel de luchtige cake
die vaak als taartbodem wordt gebruikt.”
Extruder

Meneba vormt productievestiging Weert om tot Multi Purpose Plant

Van bulkproducent naar
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De Multi Purpose Plant – 9 meter breed, 27 meter lang en 23 meter hoog – is aangebouwd aan
de bestaande ruimte van de Meneba-locatie in Weert. 

De combinatie van extruder, 
droger en micromolen vormt het hart
van de MPP
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In de extruder wordt bloem onder hoge
druk en temperatuur in aanwezigheid
van water voorverstijfseld. Zowel de mate
van verstijfseling als de mate van water-
oplosbaarheid van de bloem kan worden
geregeld. Hierdoor is het mogelijk een
volledige reeks aan ontsloten bloemsoor-
ten te produceren die elk wordt gekarak-
teriseerd door hun constante technische
functionaliteit en hun lage kiemgetal.
Producten met een hoge mate van water-
oplosbaarheid worden toegepast als
oplosbare koolhydraatbron in dranken,
maar bijvoorbeeld ook in kalvermelkver-
vangers. Producten met een relatief lage
wateroplosbaarheid maar een hoge mate
van ontsluiting worden toegepast als ver-
dikkingsmiddel in applicaties waarin niet
of slechts kortstondig verhitting plaats-
vindt. Deze koudbindende bloemsoor-
ten, zoals Merel (op basis van tarweb-
loem), vinden toepassing in soepen,
sauzen en batterbeslagen. Daarnaast
worden zij ook toegepast als viscosteits-
correctiemiddel in bakkerijproducten
waarin met name de viscositeit van het
beslag van groot belang is, bijvoorbeeld
bij de productie van soezen. In wafels
verbeteren deze voorverstijfselde bloem-
soorten de breukgevoeligheid”, aldus
Vianen.

Specialiteitenfabriek Weert
De ombouw van de productielocatie van
Meneba in Weert van bulkproducent tot
graanspecialiteitenfabriek kreeg in de
afgelopen jaren gestalte met onder meer
een speciale productielijn voor babyvoe-
ding. De komst van de Multi Purpose
Plant is een volgende stap in dat proces.
Om zich volledig te kunnen richten op
graanspecialiteiten is de maalcapaciteit
teruggebracht van 120.000 ton per jaar
naar wat er nodig is voor de speciale pro-
ductielijnen.
Het gehele productieproces is volledig
geautomatiseerd (receptgestuurd) en
kan door één operator worden bestuurd.
Daarvoor maakt de plant gebruik van het

nieuwste Siemens besturingsysteem.
Daarin is ook een speciale module inge-
bouwd voor tracking & tracing. “Tot op
de korrel is te achterhalen wat de
geschiedenis van de gebruikte tarwe is,
zoals waar de tarwe is geteeld, wat het
teeltplan van de boeren is en welke
bewerking het heeft ondergaan”, zegt
Vianen.

Internationale markt
Meneba richt de aandacht met de graan-
specialiteiten uit de Multi Purpose Plant
in toenemende mate op de snel groeien-
de internationale markt voor ingrediën-
ten. Deze groei komt volgens Vianen en
Van Wensveen voort uit de gezondheids-

aspecten van graan, de functionele
eigenschappen (bijvoorbeeld als water-
binder) en de voordelen van graaningre-
diënten wat betreft de wet- en regelge-
ving. De graansoorten uit de MPP kun-
nen namelijk zonder E-nummer op het
etiket worden gedeclareerd.
Meneba groeit op deze wijze uit van uit-
sluitend molenaar tot graanspecialist.
“Als grootste molenaar van Europa moet
je wel innovatief zijn, want de bulkpro-
ductie van bloemsoorten staat onder
druk”, aldus Vianen.
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De koudbindende tarwe-
bloem Merel is het resultaat
van het extrusieproces dat
Meneba toepast op tarwe.

De droger in de Multi Pur-
pose Plant kan het vocht-
percentage van bloemsoor-
ten terugbrengen naar een
getal tussen de 7 en 10%.

Bloem uit de MPP kan wor-
den gemalen tot een korrel-
grootte ver onder de 100 µm.

Het volledig geautomatiseerde
proces wordt door één operator
bestuurdDe Multi Purpose Plant – 9 meter

breed, 27 meter lang en 23 meter
hoog – is aangebouwd in de bestaan-
de ruimte van de Meneba-locatie in
Weert. Daarvoor is een gedeelte van
het oude bloemmagazijn gesloopt. In
januari 2003 gingen de eerste palen
de grond in en in april 2003 werd de
plant bouwkundig opgeleverd. In de
100 ton wegende staalconstructie
staan vijf opslagsilo’s.
De MPP heeft geen ramen en is zoda-
nig geïsoleerd dat de geluidsoverlast
naar de omgeving niet toeneemt. In
de komende periode controleert TNO-
TPD of de aannames die Meneba op
het terrein van geluidemissies heeft
gedaan, juist zijn.

Omdat er in de fabriek wordt gewerkt
met thermische processen, komt bij
de verwerking van graan geur vrij. Ten
opzichte van de ‘oude’ fabriek veroor-
zaakt de MPP een geringe toename
van de geuremissie. Om de totale
geuruitstoot van de fabriek te reduce-
ren, heeft Meneba Weert maatregelen
genomen. Een geurwasser ‘wast’ de
reuk weg, door de geurige dampen in
contact te brengen met gekoeld
water. Daarnaast wordt het rookka-
naal van de fabriek omhoog gebracht.
Met schoorstenen tussen de 35 en 45
meter hoog wordt de geur over een
groter gebied verspreid en dus sneller
verdund.
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