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Traceerbaarheid
Reportage

Door de koppeling van locale traceerbaarheidsapplicaties in de

slachterijen en een overkoepelend monitoringssysteem voor de

toeleverketen heeft Plukon Poultry een ferme grip op de produc-

tie van kip. Dit komt niet alleen de voedselveiligheid ten goede

maar biedt ook mogelijkheden om de keten te optimaliseren

‘van ei tot slachterij’.

In de slachterij van Plukon Poultry in
Wezep bewegen zich eindeloze rijen kip-
pen, hangend aan slachthaken, langs
kabelbanen aan het plafond. “De kippen
die je hier voorbij ziet komen zijn al
schoongemaakt, gedroogd en gekoeld”,
legt IT-manager Ray Mennink uit. “In

principe zijn ze dus grill-klaar. Slechts
een paar procent van de kip wordt echter
als zodanig verkocht. Het leeuwendeel
van de kippen wordt in stukken verdeeld
en soms nog gemarineerd of gekruid.”
Bij het snijstation worden de twee poten
van elkaar gesneden. Sommige kippen
kiezen een route om de snijmachine

heen. Mennink licht toe: “Ons Manufac-
turing Execution Systeem, CoLOS van het
Belgische Markem Solutions, bepaalt wat
er gebeurt op basis van de productieor-
ders.
Verreweg de meeste slachthandelingen
voltrekken zich volautomatisch. Het uit-
snijden van kipfilet uit de borstkappen
blijft handwerk. Vooraf worden de borst-
kappen enige tijd bewaard in een koel-
ruimte voor een natuurlijk rijpingsproces.

Barcodes en prijzen
Alle kipdelen die zijn verwerkt tot een
eindproduct worden in consumenteneen-
heden verpakt. Daarbij gaat het om
drumsticks maar ook om gemarineerde
kippenpoten of kant-en-klaarmaaltijden.
Bennink: “De verpakkingen zelf zijn in dit

stadium nog ongelabeld omdat nog niet
bekend is wie de afnemer wordt. Wij leve-
ren merkvlees onder de naam Friki, maar
produceren ook huismerkkip voor super-
marktketens zoals Albert Heijn en Super
de Boer.”
Voor de traceerbaarheid zijn de kratten
waarin de kip wordt opgeslagen, voor-
zien van barcodes. Die barcodes worden
automatisch aangebracht met behulp
van labelprinters. De toepassing van her-
bruikbare RFID-tags is wel overwogen,
maar die techniek bleek nog niet
geschikt voor de vochtige ruimtes in de
slachterij.
Vlak voor de uitlevering wordt de verpak-
te kip via een ingenieus bandtransport-
systeem naar een uitprijsinstallatie
gestuurd. Deze machine brengt voor elke
afnemer het juiste etiket op de verpak-
king aan met productinformatie, consu-
mentenprijs, barcode en een uniek
traceerbaarheidsnummer.
“Wij prijzen uit per order, zodat er voort-
durend sprake is van andere klanten en
artikelen. Bij de meeste uitprijsinstalla-

ties is dat een groot probleem. Dat geldt
echter niet voor deze Delford-machines,
die hier nu ruim twee jaar in gebruik zijn.
Die kunnen namelijk razendsnel worden
omgesteld”, aldus Mennink. Tijdens het
uitprijzen wordt bepaald welk product
naar welke klant gaat. Dat soort beslis-
singen worden gestuurd door CSB-Sys-
tem, het ERP-pakket van Plukon Poultry.
De traceerbaarheidsgegevens worden in
eerste instantie bijgehouden door
CoLOS. Later worden die gegevens door-
gesluisd naar Poultrace, het overkoepe-
lende en ‘ketenbrede’ traceerbaarheids-
systeem van de Plukon-groep.

Koppelniveau
In de slachterij wordt getraceerd op krat-
niveau. Belangrijker met het oog op
eventuele recalls is echter dat de kippen
tijdens het slachten op koppelniveau uit
elkaar worden gehouden. “Een koppel is
een groep kippen die waren gehuisvest in
één stal. Het gaat dan om zo’n 25.000
dieren”, legt kwaliteitsmanager René
Welpelo uit. “Als er al iets mis zou zijn
met onze kippen, bijvoorbeeld met het
voer dat ze krijgen, dan is het stalniveau,

Ketenoptima

‘Het hoofddoel van Poultrace is
ketenoptimalisatie’

Gerard Dresens (links) en René Welpelo zijn trots op Poultrace, het overkoepelende en
‘ketenbrede’ traceerbaarheidssysteem van de Plukon-groep.
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het koppel dus, voor ons de kleinste te
identificeren eenheid. Het lag dus voor
de hand om de lotgrootte van ons
traceerbaarheidssysteem daar op te
baseren. De barcodes op de kratten iden-
tificeren daarom behalve het type pro-
duct ook van welk koppel het vlees
afkomstig is.”
Hoe voorkom je vermenging van het
vlees van verschillende koppels die na
elkaar worden geslacht? “CoLOS weet
exact bij welke slachthaak die langskomt
er sprake is van een koppelwisseling. Op
dat moment worden de kratten waarin de
vleesproducten terechtkomen, voorzien
van een nieuwe barcode”, is het ant-
woord van Welpelo.

Recall
Een eventuele recall betreft tenminste de
vleesproducten die afkomstig zijn van
één koppel dieren? Welpelo: “Ja, mini-
maal. Je moet dan natuurlijk wel zeker
weten dat het probleem alleen dat ene
koppel betreft. Maar zelfs dan moet je
daarnaast nog twee kleinere partijen pro-
ducten terugroepen. Ten eerste de kip-
producten die enkele minuten voor en na

het ‘probleemkoppel’ zijn verwerkt op de
slachtmachines. Dit in verband met het
kruisbesmettingsrisico en om de moge-
lijkheid van verwisseling uit te sluiten.
Dankzij de krattenregistratie kunnen we
exact bepalen welke kipproducten op
grond van dit voorzorgprincipe moeten
worden teruggeroepen. Bovendien kun-
nen we daarbij spelen met de band-
breedte op grond van een risicoanalyse.”
De tweede groep producten die bij een
calamiteit extra wordt teruggehaald,
betreft de zogenaamde verzamelbatch
per slachtdag. Welpelo verklaart: “Hierin
zit zeg maar alle ellende die op zo’n dag
optreedt. Bijvoorbeeld kippen of kipde-
len die van de slachtlijn worden gehaald
in verband met een machinestoring. Dat
vlees kunnen we niet meer tot op stalni-
veau traceren. Al die kip voegen we
samen tot een zogenaamde dagstal. Die
verwerken we dan aan het einde van een
slachtdag.”

Salmonellavrij
In februari kreeg Plukon daadwerkelijk te
maken met een productrecall. Het Alge-
meen Dagblad suggereerde toen dat

gecontroleerd Salmonellavrije kippro-
ducten van Plukon toch waren besmet.
“Achteraf gezien bleek de bewering van
het AD onjuist. Hun onderzoek bleek
ondeugdelijk te zijn uitgevoerd en er zijn
grote vraagtekens gerezen ten aanzien
van de journalistieke zorgvuldigheid”,
aldus Welpelo. “Wij tracken niet alleen

de kip tijdens het slachten, maar monito-
ren ook de toeleverketen, van ei tot aan
de slacht. Daarbij maken wij gebruik van
een overkoepelend traceerbaarheidssys-
teem, namelijk Poultrace. Dankzij dit sys-
teem hebben we de door het AD veron-
derstelde besmetting kunnen uitsluiten.”

Twee generaties
De toeleverketen van kip begint bij de
grootouders. Vervolgens worden twee
generaties gevolgd. De eerste generatie
nageslacht legt broedeieren en de nako-
melingen die daaruit voortkomen, wor-
den gemest tot slachtrijpe kuikens. De

alisatie: Van ei tot slachterij

Herbruikbare RFID-tags bleken nog
niet geschikt voor de vochtige
ruimtes in de slachterij

Eindeloze rijen kippen gaan langs kabelbanen
aan het plafond. Het Manufacturing Execution
Systeem CoLOS bepaalt wat er met hen gebeurt
op basis van de productieorders.
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kip wordt pas eigendom van Plukon als
die de slachterijen binnenkomt. De par-
tijen daarvóór in de keten, denk aan de
opfokkers, de broeders en de mesters,
zijn allemaal familiebedrijven.
Alle partijen in de toeleverketen voeden
Poultrace met gegevens over voedselvei-
ligheid en diergezondheid. Van die infor-
matie komt 90% automatisch binnen
vanuit andere automatiseringssystemen.
Daarbij gaat het vooral om informatie die
vanuit Plukon zelf binnenkomt. De
traceerbaarheidsgegevens worden bij-
voorbeeld via een interface doorgesluisd
vanuit de CoLOS-applicaties in de slach-
terijen. Het is echter ook mogelijk om
handmatig informatie in te geven via een
schil die om de Poultrace-database is
heen gebouwd en die met behulp van
webbrowsers is te benaderen. Die web-
browsers worden vooral door externe
partijen in de keten gebruikt.

Ketenoptimalisatie
Poultrace omvat veel meer dan traceer-
baarheid inzake voedselveiligheid. Wel-
pelo legt uit: “Het hoofddoel van Poul-
trace is ketenoptimalisatie. Samen met
onze toeleveranciers werken wij aan een
gemeenschappelijk doel: Een keten die
zo efficiënt mogelijk opereert en die een
optimale vleeskwaliteit oplevert. Aan de
ene kant hebben wij onze boeren nodig
voor de informatievoorziening, maar aan
de andere kant geven wij hen ook infor-
matie terug. Dankzij benchmarkrappor-
tages kunnen zij zien hoe zij het doen ten

opzichte van andere boeren. Die gege-
vens kunnen zij intern gebruiken om hun
productie te optimaliseren. Dat is
belangrijker dan ooit. De Europese
pluimveesector verkeert namelijk in
zwaar weer nu de prijsconcurrentie van-
uit Thailand en Brazilië toeneemt. Dank-
zij Poultrace en de bijzondere kwaliteits-
producten die dit systeem oplevert, zoals
de gecontroleerd Salmonellavrije kip,
kunnen alle partners in de toeleverketen
zich onderscheiden op de markt.”
Poultrace wordt beheerd door De Kuike-
naeR. Oorspronkelijk was dat de inkoop-
organisatie van Plukon, maar hun taak is
nu uitgebreid tot ketenbeheerder. In het
hoofdkantoor van Plukon in Wezep is De
KuikenaeR een kleine afdeling en verder
is er een medewerker per slachtlocatie.

Generiek
De ontwikkeling van Poultrace startte als
een Agroketenkennis (AKK)-project
gericht op de verbetering van slachterij-
rendementen. Hoewel dat project suc-
cesvol verliep, ging dit in de ogen van
Plukon te langzaam. “In 2001 hebben wij
de Wageningse professor Adrie Beulens,
die wij kenden van het AKK-project, zelf
ingehuurd als adviseur om versneld een
ketenbreed informatiesysteem te ontwik-
kelen. Beulens, expert op het gebied van
referentiemodellen voor traceerbaar-
heidssystemen, heeft het generieke data-
model beoordeeld dat de KuikenaeR
samen met systeembouwer/ontwerper
LogicaCMG ontwikkelde”, vertelt Welpe-

lo. “De expertise van Beulens was van
groot belang om ons systeem zo op te zet-
ten dat het generiek toepasbaar zou zijn.
Poultrace moest namelijk ook bruikbaar
zijn in onze kalkoenketen.”
Gerard Dresens, adjunct-directeur bij
LogicaCMG: “Poultrace is een zeer flexi-
bel informatiesysteem geworden, dus je
kunt gemakkelijk wijzigingen aanbren-
gen. Termen zoals broederij, koppel, et
cetera zijn binnen Poultrace niet relevant.
Het gaat om het vastleggen van objecten
met hun historie en de relaties daartus-
sen. Poultrace zou je daarom ook prima
kunnen gebruiken binnen een bedrijf als
Shell om raffinageproducten te traceren.”
Een ketenbreed tracerings- en optimali-
satiesysteem zoals Poultrace is zeldzaam,
maar niet uniek in de Nederlandse voe-
dingsmiddelenindustrie. Kalfsvleespro-
ducent Alpuro gebruikt al jaren een
soortgelijke oplossing, die ook bestaat
uit een database die via webbrowers toe-
gankelijk is. Welpelo: “Ik heb het sys-
teem van Alpuro gezien en was daar des-
tijds van onder de indruk. Bij ons is de
situatie echter nog complexer. Wij volgen
namelijk meerdere generaties dieren en
ook de aantallen dieren zijn veel groter.”

Vertrouwen
LogicaCMG vermarkt Poultrace-achtige
oplossingen inmiddels onder de naam
Track2Trace en noemt dit dan een ‘infor-
matieplatform voor ketenintegratie’. Is
Welpelo niet bang dat concurrerende kip-
producenten dit systeem nu ook zullen
gaan gebruiken? “Nee, want niet de tech-

niek is de bottleneck, maar het informa-
tiemanagement. Alle partijen in de keten
moeten elkaar voldoende vertrouwen om
bedrijfsgevoelige informatie te willen
delen. Dat lukt alleen als er sprake is van
een langdurig samenwerkingsverband.
Wij overleggen al vanaf het midden van
de jaren negentig met onze partners.”

Lees ook:
‘Traceerbaarheid: Mijnenveld én goudmijn’, Food
Management (2004) nr. 9 (september). Een
exemplaar van het vaktijdschrift ligt voor u klaar
bij de stand van Keesing Noordervliet (7F067) op
Industrial Processing of is op te vragen via
m.aardoom@keesing.nl.

Jaap van Ede
Dr. ir. C.J. van Ede is freelance journalist.

De verpakte kipproducten worden per order uitgeprijsd.

‘Niet de techniek is de bottleneck,
maar het informatiemanagement’


