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Reportage
Technologie

In het kantoortje van Veembedrijf Almelo
is soberheid troef. Geen glimmende
receptiebalie met comfortabele fauteuils.
Een simpel salontafeltje met drie stoelen
en een bureau is alles wat de ontvangst-
ruimte te bieden heeft. Functionaliteit
naar goed Tukkers gebruik, geen dikdoe-
nerij. Geld stopt het familiebedrijf liever
in de fabriek die werk biedt aan vier man.
Zo nam de ingrediëntenmengerij een jaar
geleden een hypermoderne menginstal-
latie in gebruik waarmee de mengcapaci-
teit verdubbelde. Er kan nu 5.000 liter
ofwel 2.500 kg product per menger wor-
den verwerkt. Het roestvrijstalen gevaar-
te van leverancier Nauta bevindt zich in
een 14 meter hoge toren en maakt het

mogelijk om aan praktisch elke klanten-
vraag te voldoen.

Afzakkertje
De benaming ‘veembedrijf’, letterlijk
opslagplaats, stamt nog uit de tijd dat
familie Van Grootheest het 4.500 m2 gro-
te complex van een voormalige stofzui-
gerfabriek als melkpoedermagazijn ver-
huurde. Dat was 20 jaar geleden. Via de
melkpoederopslag kwam het verzoek om
melkpoeder ‘af te zakken’. Van het een
kwam het ander. “Achttien jaar geleden
kregen we de vraag of we een kaaspoe-
dertje konden mengen voor chips,” her-
innert Jan Derk van Grootheest zich,
directeur-eigenaar van de mengerij. Of er
ook paprika bij kon? “Dat kleurtje gaat
niet goed samen met melkpoeder. We
hebben toen een menger op wieltjes aan-
geschaft, die we buiten helemaal konden
uitspuiten.”
Dat was een tijdelijke, maar zeker geen
ideale oplossing. Met een groeiende
clientèle werd daarom besloten tot plaat-
sing van een vaste menginstallatie die tot

begin vorig jaar dienst deed. Daarmee
werd Veembedrijf Almelo definitief een
ingrediëntenmengerij. De opslag bleef,
maar nu toegespitst op het in voorraad
houden van gemengde ingrediënten in
bulkverpakkingen voor de meest uiteen-
lopende voedingsmiddelenbedrijven.

Uitbesteden
Anno 2004 zijn multinationals en middel-
grote bedrijven in de zuivel-, snack- en
zoetwarenindustrie klant. Over opdrach-
ten heeft Van Grootheest geen klagen.

Mengactiviteiten worden volgens hem
steeds vaker uitbesteed. Veel producen-
ten vinden ze moeilijk in te passen in het
primaire bedrijfsproces en wijken dus uit.
Ook bedrijven die wel zelf blijven men-
gen, kiezen voor uitbesteden vanwege
capaciteitsgebrek of het specialistische
karakter van een mengklus. Er wordt
zelfs gewerkt voor kruidenfabrieken,
waar mengen toch kernactiviteit is. “Dat
is minder vreemd dan het lijkt. We men-
gen bijvoorbeeld pindameel voor spece-
rijenleveranciers. Dat willen ze niet zelf

verwerken uit angst voor pindasporen.
Een ander laat twintig ton door mij men-
gen zodat ze de vrijkomende capaciteit in
het eigen bedrijf voor andere zaken kun-
nen benutten. Een derde zegt weer: voor
vijfhonderd kilogram ga ik mijn fabriek
niet smerig maken.”

Natte reiniging
Tegen dat laatste probleem loopt Veem-
bedrijf Almelo ook aan. Als er een batch
knoflookpoeder is verwerkt, mag daar bij

Goulashpoeder, vanillemélanges, koffiecreamers en knoflookpoeder na elkaar verwerken in een

en dezelfde menger zonder kruisbesmetting en enig risico van smaakoverdracht? Het kan, bewijst

Veembedrijf Almelo. Natte reiniging is het geheim achter een proces dat aan alle hygiëne-eisen

voldoet en het predikaat ‘koosjer’ heeft kregen. 

Het productgamma
Veembedrijf Almelo, HACCP-
gecertificeerd, produceert voor-
mengsels en eindproducten voor
verdere verwerking in de voe-
dingsindustrie. Specialiteiten zijn
het mengen van kruiden en spece-
rijen, soeppoeders, bakkerij- en
slagerijadditieven, koffiecrea-
mers, ijs- en limonadepoeders.

‘Voor vijfhonderd kilogram ga ik mijn
fabriek niet smerig maken’

Contaminatievrij mengen a

Van Grootheest
poseert voor de
nieuwe Nauta-men-
ger die 2 x 2.500 kg
product kan verwer-
ken.
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het mengen van de er op volgende vanil-
lemélange absoluut niets van te merken
zijn. Van Grootheest durft er zijn hand
voor in het vuur te steken dat er tussen
verschillende ingrediënten geen produc-
toverdracht plaats vindt. Een natte reini-
gingsmethode biedt uitkomst. Waar rei-
nigen met perslucht volgens Van Groot-
heest nooit tot een smetteloos resultaat
kan leiden, maakt het afspuiten met
water wel korte metten met aangekoekte
ingrediënten. De methode is simpel en
effectief. Met hogedrukreinigers klim-
men de mannen van Veembedrijf Almelo
omhoog in de mengers om de schroef en
alle wandcontactdelen te ontdoen van
productresten. Ook de rest van de pro-

ductielijn ondergaat die behandeling, zo
nodig tot aan het dak. Het is wel een
arbeidsintensief karwei. Een schoon-
maakklus kan uren in beslag nemen.
Bij afnemers heerste aanvankelijk scepsis
over de veiligheid van de reinigingsme-
thode. Gevreesd werd voor groei van
ziekteverwekkers door vocht in een poe-
derrijke omgeving. Maar laboratorium-
analyses logenstraffen dat vooroordeel.
Inspecties van het Centraal Orgaan voor
Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
(COKZ) tonen volgens Van Grootheest
keer op keer aan dat de natte reinigings-
methode aan alle hygiëne-eisen voldoet.
“Bedenk dat wij maar één ploeg per dag
hebben. Er is dus genoeg tijd om de

installatie goed te laten drogen. Natuur-
lijk gaat er in het proces wel eens wat
mis, maar nog nooit hebben we een geval
van smaakoverdracht of een hygiënepro-
bleem gehad.”

Koosjer
Contaminatievrij mengen is daarmee
zo’n beetje handelsmerk geworden in de
afgelopen 15 jaar. De fabriek oogt dan
ook brandschoon. Bij beklimming van de
installatie is het moeilijk voor te stellen
dat hier ooit een product gedraaid wordt.
Tot aan het plafond is geen stofje te
bekennen. Veelzeggend is de zegen van
het rabbinaat over de installatie. “Ze
hadden grote moeite om een bedrijf te
vinden dat kosjer kan mengen. Toen de
rabbijn hier kwam, was hij in vijf minuten
overtuigd. Ik ben koosjer omdat je hier
na het schoonspuiten geen organisch
stofje vindt. Daarom mag ik ook gluten-
vrije producten afvullen.”
Om dezelfde redenen is hij niet bang zich
te branden aan genetisch gemodificeer-
de bestanddelen. “Ook die vind je niet
meer terug.”

ISO-systeem
Natuurlijk zijn er rotklussen. “Weipoeder
is lastig. Maar dat is niets vergeleken met
eiwit dat we een keer hebben gemengd.
Dat plakte heel erg, maar ook dat kregen
we met water schoon.” De opdrachtgever

betaalt wel meer voor moeilijke meng-
sels. Niet het volume bepaalt de prijs,
maar het aantal uren dat in een klus gaat
zitten. Dat is bij nieuwe producten pas
achteraf goed te bepalen. In alle gevallen
heeft de klant het laatste woord. “Er zijn
producten die we helemaal verwerken
volgens het ISO-systeem van de klant.”

Vincent Hentzepeter
Drs. V.H.J. Hentzepeter is freelance journalist.

De installatie
De RVS conische Nauta-menger is uitgerust met een sanitaire schroef. De semi-
opengewerkte schroefdaad voorkomt aankoeken van product. Een kruimelbre-
ker voorkomt dat klontjes met kostbare extracten, zoals vanille of knoflookaro-
ma, verloren gaan. Na 10 tot 15 minuten mengen worden ingrediënten afgevuld
in FIBC’s of andere bulkverpakkingen zoals vaten of dozen. Een zeef voorkomt
dat stukjes verpakkingsweefsel en eventuele klonten bij het eindproduct komen.
IJzerdelen worden afgevangen met een magneet. Berucht zijn partijen paprika-
poeder die bij het malen verontreinigd raken met ijzerslijpsel. Deze smaakmaker
belandt dankzij de magneet ‘schoon’ in het gemengde eindproduct.

‘Ik ben koosjer. Na het schoonspuiten
vind je hier geen organisch stofje

meer’

als handelsmerk

Detail van de sanitaire schroef in
de menginstallatie. Helemaal
bovenin kijkt van Grootheest
door het rooster voor het afvul-
len van kleinere zakken met tot
25 kg product.

Deze ingebouwde zeef
voorkomt dat stukjes
verpakkingsweefsel en
eventuele klonten in het
eindproduct komen.
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