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Technologie

De kosten van grondstoffen, energie, 
water en verpakkingen zijn de laatste 
tijd sterk gestegen. Om meer rendement 
te halen moeten voedingsmiddelenpro-
ducenten besparen waar ze kunnen. En 
mooi meegenomen: besparen levert ook 
een duurzaam proces op. Maar hoe en 
waar te besparen? Het begint met meten. 
Derk Somsen, hoofd procesresearch & 
technologie bij Aviko, beet de spits af. Hij 
promoveerde aan de WUR op een metho-
de om verliesstromen binnen een levens-
middelenbedrijf structureel te minimali-
seren. Aviko paste deze methodiek, PYA 
(product yield analysis), de afgelopen 
jaren structureel toe. De grondstof-effi-
ciency van de meeste productiebedrijven 

in de levensmiddelenindustrie varieert 
van 0,70 tot 0,94. De beste oplossing om 
ongewilde verliezen te minimaliseren is 
het voorkomen ervan direct aan de bron. 
Belangrijkste conclusie: bedrijven kun-
nen 1 tot 4,5% van de omzet besparen 
door structureel te werken aan het verbe-
teren van de grondstof-efficiency.

Van worst tot schoenen
Wat als de grondstof het varken is? Wat 
kun je allemaal maken met een varken? 
Carine van Vuure verwees in haar pre-
sentatie naar het boek van kunstenaar 
Christien Meindertsma die een zoektocht 
begon naar alle mogelijke toepassingen 
van de onderdelen van het varken. De 

toepassing worst is duidelijk, maar ook 
in schoenen zit een beetje varken; de 
lijm is gemaakt van de beenderen van 
het varken. Varkensgelatine komt in heel 
veel producten voor, van bier tot kogels. 
Van Vuure gaf ook een voorbeeld van een 
andere toepassing. In het bloedplasma 
van de varken zitten eiwitten waarmee 
vlees koud kan worden gebonden. 
Maar sinds de BSE-crisis in 2000 is er een 
‘feed ban’. Dit betekent dat eiwitten van 
gezonde dierlijke bijproducten verboden 
zijn in diervoeding. Maar volgens Van 
Vuure verstoort de ban de voedselketen 
en verhindert het verbod het toevoegen 
van de hoogst mogelijke waarde aan 
dierlijk eiwit. 

Nul verlies. Dit ambitieuze doel was het onderwerp van het VMT/PAVO symposium ‘Meer 

rendement in de voedingsmiddelenproductie’. Besparing werd vanuit heel verschillende hoeken 

belicht. Een verslag van een gevarieerde dag over meten, slachtbijproducten en heilige huisjes.    

Voedingsmiddelenbedrijven gaan voor meer rendement

Verlies voorkomen

Verbeterprogramma’s zoals TPM kunnen de efficiency bevorderen, zo is de ervaring bij Lassie.
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Heilige huisjes
En als er dan voor elk deel van het varken een toepassing is 
gevonden, is het zaak om nergens in het proces waardevolle 
grondstof te verliezen. Verbeterprogramma’s zoals TPM kunnen 
daarbij helpen. Bas van Winden, plantmanager bij Lassie, ver-
telde over de zoektocht naar een goede keuze voor een geschikt 
verbeterprogramma. Hij liet in hilarische sheets zien dat als er 
wordt gesproken over verbeterprogramma’s, de heilige huisjes 
al snel tevoorschijn komen. Huisjes met pilaren, fundamenten 
en allerhande aanvullende bouwkundige constructies. Maar 
de fundamenten, de overeenkomsten, in de programma’s zijn: 
het elimineren van verliezen, een verbetercultuur gebaseerd op 
‘eigenaarschap’, het Kaizen-principe (in kleine stapjes verbete-
ren (cyclisch) met multidisciplinaire teams) en standaardiseren. 
Van Winden gaf als tip: als je nog weinig ervaring hebt met con-
tinu verbeteren, start dan met één filosofie. Als kwaliteitsverlies 
het grootste probleem is, start met het verbeterprogramma Six 
Sigma. Bij logistiek verlies is Lean het geschiktste startpunt en 
als onderbenutting van de installaties het grootste probleem is, 
dan is TPM het beste om mee te beginnen. Pas als er ervaring 
is opgebouwd met continu verbeteren, kan je vanuit één pro-
gramma gaan shoppen en het verbeterprogramma uitbouwen 
met andere tools.

Varkens op dieet
De multifunctionele varkens blijken gesmolten ijs van 
Ben&Jerry’s erg lekker te vinden. Maar, vertelde Rudi van der 
Arend, duurzaamheidsmanager bij de Europese Ben&Jerry’s 
fabriek, we willen de stroom ijs die naar de varkens gaat, mini-
maliseren. In het project Pigs on a Diet, kijkt het bedrijf hoe ze 
minder ijs kunnen verliezen.
Norit vertelde hoe voedingsmiddelenbedrijven water kunnen 
besparen door hergebruik na reiniging met een membraanbio-
reactor (MBR).
Een bijzondere afsluiter van de dag was het verhaal van Rik 
van den Bosch over de winning van aardwarmte door tomaten-
kweker A+G van den Bosch. Met 21 hectare vleestomatenteelt 
verbruikt het bedrijf veel aardgas. Om de hoge energiekosten 
te verminderen, onafhankelijk te zijn van fossiele brandstof-
fen en om klaar te zijn voor de toekomst startte het bedrijf een 
onderzoek naar het gebruik van aardwarmte. Warm water op 
ongeveer 1.700 meter diep wordt naar boven gepompt, geeft 
via een warmtewisselaar warmte af en is na 20 seconden weer 
beneden. Het systeem staat onder een druk van 7 bar vooral om 
de zuurstof buiten te houden. Het water heeft een temperatuur 
van 60°C en levert A+G een energiebesparing van circa 80% op. 
Als pionier (dit is de eerste installatie in Nederland) krijgt het 
bedrijf veel aandacht. Van den Bosch: “Dit is presentatie 204 dit 
jaar.” 

Congres

Dionne Irving

 ‘Bij weinig ervaring met continu 
verbeteren, start met één filosofie’

Technisch nieuws

Eerste slangenpomp met profibus
Watson-Marlow 
introduceert drie 
slangenpompen 
met profibus 
netwerkmo-
gelijkheden. 
Hierdoor zijn 
de pompen 
op afstand te 
besturen. Dit is met name belangrijk voor continuproces-
sen. De belangrijkste besturings- en statusfuncties van 
de drie slangenpompen, 520 Bp, 620Bp en 720Bp, zijn de 
start/stopfunctie, het toerental, de draairichting, het aantal 
bedrijfsuren, de tachotelling en de doorstroomkalibratie. 
Tot de overige eigenschappen van deze pompen behoren 
een beveiliging waardoor de pomp stopt in geval van een 
netwerkdefect. 
 www.watson-marlow.nl

‘Ademende’ folie voor groente en fruit
Innovia Films heeft een folie ontwikkeld die zuurstof en 
kooldioxide kan doorlaten. Volgens het bedrijf blijven ade-
mende producten zoals groente en fruit er met deze folie 
vers en aantrekkelijk uitzien. De folie, Propafresh P2G, is 
een ademende biaxiaal gevormde polypropyleen (BOPP)-
folie. Het laat 3.000 cm3 zuurstof/m2/dag door en 12.000 
cm3 koolstofdioxide/m2/dag. De folie kan aan beide zijden 
gelast worden. De lassen zijn ook pelbaar waardoor ver-
pakkingen makkelijk kunnen worden geopend.
 www.innoviafilms.com

Direct gestookte ruimteverwarmer
HVAC Nederland levert nu ook direct gestookte ruimtever-
warmers van fabrikant Roberts Gordon. De Combat CTCU-
reeks is leverbaar met capaciteiten tot 31,7 kW en de Com-
bat CTU-reeks tot 111 kW. De hoog-rendementvarianten 
hebben een gesloten verbrandingskamer en de branders 
zijn voorzien van een automatische elektronische ontste-
king. De units zijn universeel toepasbaar en uitgevoerd met 
een krasvaste gepoedercoate omkasting. 
 www.hvac.nl

Werkkleding via Würth
Würth Nederland, een han-
delsonderneming op het 
gebied van bevestigings- en 
montagetechniek, verkoopt 
nu ook werkkleding en 
-schoenen van Modyf. De 
nieuwe catalogus is per 1 
september beschikbaar. 
Hieruit is de nieuwe lijn 
vlamvertragende werkkle-
ding, bestaande uit een jas, 
een broek en een overall, te 
bestellen. De werkkleding 
is gemaakt van een mengweefsel katoen met polyester en 
behandeld met proban. Deze lijn is ontwikkeld conform 
de EN 470-1 en EN 531 en is daarom geschikt bij lassen en 
slijpen.
 www.wurth.nl

Meer technisch nieuws: www.vmt.nl
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