
Vraag honderd consumenten
welke sector zij als zeer
innovatief beschouwen en

ongetwijfeld zullen zij de zuivelin-
dustrie het vaakst noemen. Vooral de
desserts. De zuinige Nederlander is
zo verzot op deze veelal (mier)zoete,

lobbige lekkernijen, veelal onder-
steund met uitgekiende verpakkings-
concepten en aansprekende merken,
dat hij bereid is om daarvoor relatief
veel geld te betalen. Dat betekent
hoge marges voor producent en
retail. Dit in tegenstelling tot de
markt voor dagverse bulkproducten
zoals (karne)melk, vla, yoghurt die
veelal voor huismerken van super-
markten worden geproduceerd, waar
momenteel een hevige prijzenslag
woedt.

Binnen Friesland Coberco Dairy
Foods (FCDF) wordt dochter Frie-
sche Vlag dan ook gekoesterd. Zo

zeer zelfs dat er de afgelopen twee
jaar A 43 mln werd geïnvesteerd in
een nieuwe specialiteitenfabriek in
Nijkerk. Daarmee wordt de productie
uitgebreid met 110 miljoen eenheden
tot in totaal 330 miljoen eenheden.
In 2002 bedroeg de netto-omzet
A 367 mln ofwel 8% van FCDF.

De investering in specialiteiten past
in het concernbeleid naar toegevoeg-
dewaardeproducten in combinatie
met het stroomlijnen van de organi-
satie en de merken. Zo werd het wei-
nig aansprekende en minder bekende
merk Coberco mei 2000 ingeruild
voor het aansprekende, landelijk
bekende merk Friesche Vlag. De
onderneming is met haar innova-
ties/specialiteiten zeer succesvol.
Volgens algemeen directeur Bert
Roetert meldde rond de opening dat
de specialiteiten al voor 60% van de
omzet verantwoordelijk zijn. Produc-
ten als Droomvla, Stracciatella, Bre-
aker, Milk & Fruit, Bollino dragen
aan dit succes bij.

Technologie
Voor de keuken is zeer geavanceerde
technologie aangeschaft. Hoofdleve-
rancier is APV. Het geheim zit ener-
zijds in de gekochte, op onderdelen
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verbeterde, apparatuur maar voor een
zeker zo belangrijk deel ook in het
logistiek ontwerp. De plaatsing van
leidingen, tanks en apparaten zorgen
voor een grote mate van flexibiliteit
en efficiency waardoor uiteenlopende
producten deels gelijktijdig en deels
achter elkaar kunnen worden gepro-
duceerd en afgevuld. Restproduct
wordt tot een minimum terugge-
bracht wat tijd en middelen (spoel-
water en reinigingsmiddelen)
bespaart.

De gedeeltelijke parallelle productie
is onder meer mogelijk door de ken-
merkende ingrediënten van een pro-
duct in een zo laat mogelijk stadium
van de productie aan het basispro-
duct, bijvoorbeeld yoghurt of vla, toe
te voegen. Dit gebeurt onder meer bij
Breaker waar de container met
(Hero)fruit naast de afvul-/verpak-
kingsmachine staat. Omsteltijden
worden zo tot een minimum terugge-
bracht, terwijl bezettingsgraden van
productielijnen en diezelfde afvul-
/verpakkingslijnen flink stijgen.
Absolute, maar zelfs relatieve percen-
tages wil productiedirecteur Hilbert
Bakker niet noemen.

De flexibiliteit komt verder terug in
de batchgrootte. Lag deze voorheen
vast op 10.000 liter, nu is de onder-
grens teruggebracht tot ‘slechts’
1.500 liter en ligt de bovengrens op
40.000 liter. Bakker erkent onmid-
dellijk dat dit economisch gezien
geen profijtelijke hoeveelheid is,
maar soms toch nodig om aan alle
wensen van de afnemers te willen
voldoen.

Geheime verdieping
De keuken is gesitueerd op de eerste
verdieping (3.600 m2) zodat gebruik
kan worden gemaakt van de natuur-
lijke zwaartekracht. Ook het in de
afvulmachine op de begane grond
toevoegen van de ‘stukjes’ fruit en
chocolade zorgt voor een kwalitatief
beter product.

Bijkomend voordeel van de eerste
etage is dat de keuken minder gevoe-
lig is voor nieuwsgierige blikken van
bezoekers, zo blijkt tijdens de rond-
leiding voor een select gezelschap
vakredacteuren. Zowel Bakker als
Corporate Communications adviseur
Rob van Dongen zijn niet bereid om
deze te laten zien dan wel daarover
ook maar iets specifieks te vertellen.
Een (wanhopige) blik richting pla-
fond wordt al argwanend bekeken.
Net alsof directe concurrent Campina
geen Variatievla-lijn heeft met verge-

Flexibiliteit en efficiency lopen als een rode draad door de nieuwe specialiteitenfabriek

van Friesche Vlag in Nijkerk. Vanaf grondstoffenmagazijn tot eindproductmagazijn.

Daarbij zijn de productielijnen zo in de fabriek geplaatst dat deze of onderdelen daarvan

snel kunnen worden vervangen.

Hans Damman

Friesche Vlag innoveert flexibel
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Na twee, drie jaar kan een lijn tegen

acceptabele kosten worden omgebouwd

voor een nieuw product

Enkele specialiteiten van

Friesche Vlag.
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satie en nieuwbouwplannen maakte
nog melding van specialiteiten als
Luchtig Toetje en Werelddesserts.

Distributiehal
De in dozen verpakte korthoudbare
producten (4 tot 28 dagen) gaan op
pallets via transportbanen volauto-
matisch naar het door Witron gele-
verde magazijn. Deze hal met 480
orderpickplaatsen heeft een ruimte-
lijke temperatuur van 4°C. 

Robots brengen de producten naar
een van de 3.600 palletpickplaatsen.
Daar blijven ze totdat de betreffende
orderpickplaats, die ruimte biedt aan
twee pallets, op de vloer leeg is. Ver-
volgens kiest de computer aan de
hand van de productiedatum een
nieuwe pallet uit de stelling en zet
deze volautomatisch op de order-
pickplaats.

Het orderpicken gebeurt door 35
chauffeurs met een heftruck die is
uitgerust met een RF-terminal. Voor
dit relatief koude en zware handwerk
is gekozen daar de hoge meerkosten
van automatiseren volgens Bakker
niet opwegen tegen het voordeel van
de dan behaalde besparing op
arbeidskosten.

Dagelijks rijden ongeveer 200
vrachtwagens de speciale, maar ook
de bulkproducten (volume of main-
streamproducten in Friesche Vlag-
jargon) naar de distributiecentra van
retail en groothandel en verrassend
vaak ook nog rechtstreeks naar de
supermarkten (circa de helft). ■

lijke producten als Stracciatella en
Tiramisu en de twee herfstvlasoorten
appel/kaneel en stoofperen met stuk-
jes fruit van zeker gelijkwaardige
kwaliteit (zelfde leverancier?).

Overigens is het vloeroppervlak
van de keuken nog niet volledig
benut, getuige Bakker’s opmerking
dat er nog letterlijk ruimte is voor
een verdere uitbreiding van de capa-
citeit.

Verpakken
De verpakkingsafdeling bevindt zich
op de begane vloer. Hier mogen de
redacteuren vrij rondkijken. Samen-
gebundeld op 3.600 m2 staan vier
gabletop lijnen, twee bag-in-box lij-
nen voor melk, een lijn voor knijpver-
pakkingen als Breaker, een lijn voor
petflessen (niet ter plekke geblazen),
en diverse lijnen voor het vullen van
in eigen beheer ontwikkelde, vier-
kante halve liter bekers (voor o.a. str-
aciatella en opgeklopte slagroom) en
kleinere bekertjes.

Tijdens de rondgang eind augustus
waren monteurs druk bezig een
tweede afvullijn voor halve liter
bekers te installeren. Dit is volgens
Bakker de enige lijn die uit de inmid-
dels gesloten vestiging in Arnhem is
‘overgekomen’, al rept een persbe-
richt rond de officiële opening over
“een aantal productielijnen”. Met
deze relatief geringe investering ver-
wacht Bakker de in de nabije toe-
komst toenemende vraag naar in
bekers afgevulde producten te kun-
nen opvangen.

De meeste producten worden koud
(< 7°C) afgevuld. Producten met een

‘dikke’ structuur, zoals Breaker, wor-
den warm (65°C) afgevuld.

Ook de verpakkingsafdeling is zo
ingericht dat er flexibel op wisselen-
de vragen kan worden ingespeeld;
niet alleen op de korte termijn, maar
ook de middellange termijn. Een lijn,
of een deel daarvan, bijvoorbeeld het
afvullen, kan hierdoor volgens Bak-
ker “tegen acceptabele kosten wor-
den omgebouwd voor een ander con-
cept. De omlooptijden van een pro-
duct wordt steeds korter. Je praat
soms over twee, drie, vier jaar.” Ter
illustratie: het persbericht dat FCDF
juni 2000 uitbracht over de reorgani-

Een uitgekiend ontwerp zorgt voor een flexibele en efficiënte productie

Afdeling processing van

de specialiteitenfabriek.

De ondergrens is

teruggebracht tot 1.500

liter de bovengrens ligt

op 40.000 liter.


