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Traceerbaarheid en automatisering

Verkade voldoet aan de General Food
Law (GFL). “Die wet is helemaal niet zo
streng”, aldus ICT-manager Willem
Brandsma. “We kunnen tot op batchni-
veau nazoeken welke grondstoffen zijn
gebruikt en aan wie producten uit die
batches zijn geleverd.”
Toch is er wel een probleem, namelijk de
tijd voor het verstrekken van die informa-
tie, de roemruchte vier uur. “Tot nu toe
was ons traceringssysteem gebaseerd op
een papieren administratie. Stel nu dat er
een probleem is met een meerfasig arti-
kel, zoals café noir-koekjes. Dan moeten
we niet alleen de koekbereiding nalopen,
maar ook het aanbrengen van de glaceer-
laag. Dat kan een ‘hell of a job’ zijn die je
niet altijd binnen vier uur klaart. Wette-

lijk is dat geen probleem want de GFL
laat toe dat je meer batches terugroept
dan strikt noodzakelijk. Maar dat brengt
natuurlijk wel onnodige kosten met zich
mee.”
Verkade implementeert daarom software
voor het automatisch registreren van de
materiaalstromen, als onderdeel van een
nieuw Manufacturing Execution Systeem
(MES). “Het is de bedoeling dat we alle
gegevens straks met één druk op de knop
kunnen opvragen.”

Van MES naar PAS
De automatiseringsfilosofie van Verkade
is bijzonder. Het MES, dat in samenwer-
king met automatiseringsbedrijf GTI
wordt gebouwd, is maatwerk. Het is wel
gebaseerd op industriële standaarden
zoals XML, OPC, J2EE en Java. Bovendien
wordt het gestructureerd volgens de S88-

Tracking en tracing systemen worden steeds verfijnder en sneller. Nieuwe wetgeving vereist dat en

afnemers willen productinformatie op maat. Bovendien is tracking een management-tool. Bedrij-

ven geven hun visie op (deel)oplossingen, variërend van een ‘Lego-achtig’ MES bij Verkade tot met

RFID-tags gelabelde kisten bij Muyshondt. Van fabriek tot magazijn zijn die kisten real-time te vol-

gen.

Nieuwe technieken voor
tracking en tracing

Redband registreert en controleert de inslag van grondstoffen met behulp van eenvoudige
computerschermen.

Tags hebben één nadeel: een mens
kan ze niet lezen
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en S95-richtlijnen van de Amerikaanse
Instrumentation Systems and Automa-
tion Society (ISA).
Het MES wordt opgebouwd uit losse her-
bruikbare componenten met een vastom-
lijnde functionaliteit. “Die componenten
kun je zien als een soort Lego-stenen die
naar believen met elkaar kunnen worden
verbonden via standaardinterfaces. Ver-
kade is daardoor voor het onderhoud en
de uitbreiding van het systeem niet al-
leen afhankelijk van GTI. Bovendien be-
taal je alleen voor functionaliteit die je
echt nodig hebt.”
Initiator achter deze ‘Lego-automatise-
ring’ is Ben Baars, projectengineer bij
Verkade. Zo’n vijf jaar geleden introdu-
ceerde hij objectgeoriënteerd program-
meren van PLC’s, waarbij de software
wordt opgebouwd uit makkelijk te onder-
houden losse componenten. “Dit zelfde
idee hebben we drie jaar geleden door-
getrokken naar het MES-niveau. Toen
werd in onze deegmakerij gestart met de
ontwikkeling van het MES, dat wij inmid-
dels Process Applicatie Server (PAS) noe-
men.”
Het PAS omvat inmiddels de data-acqui-
sitie, het receptuurbeheer en de super-
visory control. “Aanvankelijk werd dit
MES-project niet meer dan gedoogd door
ons moederbedrijf, het Engelse United
Biscuits. Inmiddels heeft het de status
van pilot project.”

Batch-rapportage
Een belangrijk onderdeel van het PAS is
een receptbeheersysteem conform ISA
S88. De koekjesrecepten zijn daarbij los-
gekoppeld van de besturing van de pro-
cesinstallaties zodat de productie flexibe-
ler is. “De batchrapportage vormt de ba-
sis voor onze tracking en tracing. Dankzij
dit systeem kunnen we nu eindelijk uit-
gaan van de feitelijke in plaats van de
verwachte werkelijkheid. Vroeger werk-
ten we met schattingen voor de gebruikte
materialen en moesten we later de voor-
raadstanden bijwerken.”

Dankzij de Lego-structuur kan het MES
gemakkelijk worden aangepast. “Op dit
moment voegen we een functionaliteit
toe voor documentbeheer voor ISO en
HACCP. Omdat die functies geïntegreerd
worden met het supervisory control sys-
teem, kun je een batch straks pas opstar-
ten als voldaan is aan alle HACCP- en
ISO-voorwaarden. Je moet dan bijvoor-
beeld met een digitale handtekening
bevestigen dat een schoonmaakprocedu-
re is afgerond.”
De interne tracering van de materialen
verloopt min of meer vanzelf via het MES.
Daarom wordt barcodering alleen bij de
inslag van grondstoffen gebruikt. Hier en
daar wordt RFID toegepast. “Het voor-
deel van die identificatietechniek is dat je
je handen vrij houdt. We passen RFID bij-
voorbeeld toe bij het controleren van
handmatige toevoegingen. De operator
loopt met de emmer naar de deegmeng-
installatie, die vervolgens de RFID-tag
scant. De klep gaat dan alleen open als
de juiste stof in de emmer zit.” 

Volgnummers
Pallets met gereed product worden, zo-
dra ze naar het centrale magazijn gaan,
voorzien van een Serial Shipping Contai-
ner Code (SSCC). Het generen van deze
18-cijferige barcodes wordt ondersteund
door het middlewarepakket RFGen van
Methec.
De invoering van de jarenlang bestaande
SSCC wordt momenteel min of meer af-
gedwongen door retailers. Zij zijn bij het
registreren van de ontvangst van een pal-
let met een dergelijke code in een keer
klaar omdat dan meteen bekend is wat
voor soort producten de pallet bevat. De

meeste fabrikanten doen zelf op dit mo-
ment opvallend weinig met de SSCC.
Brandsma: “Het is voor ons te duur om
de SSCC ook intern te gaan gebruiken.
Het bijbehorende EAN-label is namelijk
groot en complex en we zouden dan op
iedere productieafdeling een barcode-
printer moeten neerzetten. Daarom plak-
ken wij op onze pallets gewoon een voor-
bedrukte sticker met daarop een num-
mer. Inderdaad, die oplossing lijkt wel
een beetje op de volgnummers die je in
sommige winkels kunt trekken.”

Real-time
Muyshondt te Ranst is de grootste distri-
buteur van aardappelen in België. Aard-
appelen van verschillende rassen en le-

De Serial Shipping Container Code
(SSCC) is een uniek 18-cijferig getal
dat in de vorm van een EAN-128 barco-
de op containers en pallets wordt
aangebracht. Het is de bedoeling
SSCC te gebruiken in combinatie met
een bijbehorend elektronisch ver-
zendbericht waarin staat hoeveel en

welke artikelen de pallet, die dan
meestal nog onderweg is, bevat. 
De SSCC is ook te gebruiken zonder
het bijbehorende verzendbericht. De
productinformatie wordt dan ook op
het EAN-label aangebracht, in de
vorm van maximaal twee extra EAN-
128 barcodes.

SSCC: Combinatie van verzendcode en verzendbericht

We kunnen eindelijk uitgaan van de
feitelijke in plaats van de verwachte
werkelijkheid

Tracking en tracing wordt bij Verkade ondersteund door PAS, het nieuwe MES. RFID-tags
worden gebruikt bij handmatige toevoegingen. De deegmenginstallatie scant de RFID-tag op
de emmer. Alleen als de juiste stof in de emmer zit, gaat de klep open.
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veranciers komen hier binnen, worden
indien nodig gesorteerd en ontdaan van
stenen en kluiten. Daarna worden de
aardappelen opgeslagen in een gecondi-
tioneerd magazijn, in kratten van 1.250
kg. Op bestelling van retailers worden de
aardappelen na enkele weken tot maan-
den uit het magazijn gehaald, gewassen
en verpakt in zakken van 3, 5 of 10 kg.
“Muyshondt heeft dit eenvoudige
bedrijfsproces verregaand weten te auto-
matiseren. Daardoor kan het bedrijf vijf-
tigduizend ton aardappelen per jaar ver-
werken, met slechts vijfendertig werkne-
mers”, vertelt Claude Detremmerie van
Tracewise. “Hun efficiëntie is gebaseerd
op een automatisch rollenbanensysteem
voor het kistentransport en RFID-tags op
de kratten. Via die tags wordt bijhouden
welke bewerkingen de aardappelen on-
dergaan en wanneer dat gebeurt. De
tracking en tracing gebeurt dus zonder
menselijke inspanning.” Tracewise lever-
de de software voor het bijpassende SCA-
DA/MES-systeem, dat werd geïmplemen-
teerd door het eveneens Belgische MES-
ware.
De ongeveer 4.000 kratten fungeren in-
tern als transportmedium. “Bij het was-
proces wordt bijvoorbeeld aan de hand
van de RFID-tags bijgehouden uit welke
kratten de aardappels komen en in welke
kratten de schone aardappels worden
gestort.”
Met behulp van de SCADA-software van
Citect kunnen de kisten overal real-time
worden gevolgd. Naast de schematische
representatie van de stapels kisten in het
magazijn, is het zelfs mogelijk de kisten
in een real-time animatie over de rollen-
banen te zien bewegen. Daarbij is ook
zichtbaar om welke soort aardappelen
het gaat, van welke leverancier ze zijn en
naar welke klant ze gaan. “Het is prak-
tisch onmogelijk om een verkeerde soort
aardappelen te laten verpakken. Als het
je al lukt om een verkeerde kist op de
transportband te zetten, dan wordt die
verderop geweigerd.”

Nummers schilderen
“Met het MES kun je via een ‘traceability
tree’ een zending Nicola-aardappelen
terugkoppelen naar een bepaalde ver-
pakkingspartij, een waspartij, en tenslot-
te naar de aardappelleverancier. Het is
zelfs mogelijk om terug te zoeken onder
welke omstandigheden de aardappels
zijn gekweekt. We voorzien elke retailer
van klantspecifieke productinformatie.”
Ook managementrapportages zijn moge-

lijk. “Je kunt bijvoorbeeld zien dat een
bepaalde zending 88,8% aardappelen
omvatte, 10,0% losse aarde en 1,2% klui-
ten.”
Op de RFID-labels ligt alleen het (vaste)
nummer van een kist opgeslagen. Het
trackingsysteem had daarom ook met
gewone barcodes kunnen worden gerea-
liseerd. “Dat klopt, maar die vervuilen
snel. Als je een code niet kunt lezen, dan
valt de transportbaan stil en bijgevolg
ook de productielijn.” Om de kans op
dergelijke storingen te reduceren, is bij
Muyshondt op elke krat het nummer ge-
schilderd. “Tags hebben één nadeel: een
mens kan ze niet lezen”, besluit Detrem-
merie.

Eenvoudig
Bij Redband in het Belgische Turnhout
implementeerde Methec een systeem
voor het genereren van SSCC barcodela-
bels. “Net zoals Verkade gebruikt Red-
band de SSCC nog niet voor de interne
tracering. Ook daar is het systeem in eer-
ste instantie bedoeld als dienstverlening
aan de retailers”, geeft Mark Schouten,
sales manager bij Methec, toe. “Ik pleit
voor eenvoudige tracking en tracingsy-
stemen”, vervolgt hij. “Bij Redband ge-
bruiken ze daarvoor simpele schermpjes.
Je selecteert bij de ontvangst van grond-
stoffen bijvoorbeeld het artikelnummer,
of je toetst de SSCC in. Vervolgens krijg
je de vraag of het aantal artikelen en de
THT-data kloppen. Dit werkt in de prak-
tijk veel beter dan een moeilijk SAP- of
Navision-scherm.”
André Simonse, technisch consultant bij
Hollander Techniek, sluit zich aan bij dit
pleidooi voor eenvoud: “Bij Droste is on-
langs een machine gemodificeerd om
gevulde chocoladeproducten automa-
tisch te verpakken. In sommige verpak-

kingen bleken de chocolaatjes scheef te
liggen of er misten chocolaatjes. Nu kun
je natuurlijk een controleur naast de ma-
chine zetten, maar dat kost zo’n zevenen-
dertigduizend euro per jaar. Daarom is
ons gevraagd een automatisch controle-
systeem te bedenken. We keken eerst
naar fotocellen, maar dat bleek veel te
ingewikkeld omdat er veel chocolade- en
verpakkingsvarianten zijn. De meest een-
voudige oplossing bleek een Vision-
systeem.”
Een fotocamera van Isotron controleert
nu of de chocolaatjes correct in de ver-
pakking liggen. De operator beschikt
over een productschakelaar, zodat het
Vision-systeem weet om welk product het
gaat.
Het hele systeem, inclusief de installatie,
kostte ¤ 12.500. De machine kan nu wel

onbemand produceren en het systeem
verdiende zich binnen vier maanden te-
rug. “De Vision-oplossing maakt geen
onderdeel uit van het tracking en tracing-
systeem van Droste. Het is gewoon de
bedoeling dat er alleen goed verpakte
chocolade de deur uitgaat.”
Feitelijk geldt dat voor alle traceringsy-
stemen: Voorkómen en direct ingrijpen is
beter dan een batch moeten terugroe-
pen. Bij goed functioneren is een trac-
king en tracingsysteem dus vooral vang-
net en management-tool.

Dit artikel is gebaseerd op lezingen en interviews
tijdens de Food Automation Show 2005 van de
FHI op 14 september te Zwolle.

Jaap van Ede
Dr. ir. J. van Ede is freelance wetenschapsjournalist.

Droste controleert met een Visionsysteem of gevulde chocolaatjes correct in de verpakkin-
gen gaan. 
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De tracking en tracing gebeurt
zonder menselijke inspanning


