Mathieu Maes: ‘Vacuümcoaten is Nederlandse ontwikkeling’

Meer dan een machine
Reportage

[Jacqueline Wijbenga]

In de diervoederindustrie leeft
de gedachte dat vacuümcoaten een Noorse vinding is.
Het idee was Noors, maar de
techniek is in Nederland ontwikkeld. Een geheimhoudingsplicht tussen voerproducent
Skretting en machinebouwer
Dinnissen verhinderde destijds een spectaculaire introductie van deze baanbrekende
Van links naar rechts: Matthieu Maes (oud-directeur), Willem Kuijpers (directeur) en Peter Raeven (accountmanager) voor een

innovatie.
Hoe verhoog je het vetpercentage in de
kern van een visvoerpellet? Die vraag
stond aan de basis van de ontwikkeling
van het vacuümcoaten. “Het was een
wens die leefde bij een van onze klanten, de Noorse visvoerproducent
Skretting. Wij waren en zijn voortdurend op zoek hoe we het samenspel tussen machines en voeringrediënten zo in
balans kunnen brengen dat er een optimaal voer ontstaat voor de betreffende
toepassing en zijn dus gaan kijken of we
een passende oplossing konden vinden”, aldus Mathieu Maes, voormalig
directeur (1972-2002) van Dinnissen.
Samen met Skretting werd eind jaren 80
een ontwikkelingstraject ingezet om dit
te realiseren, met als codenaam: project
Oscar. Dit project mondde uit in de
installatie van de vacuümcoater in een
Skretting-fabriek. “Bij de start van het
project waren we een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Zo kon het dat

vacuümcoater.

Skretting ineens een zalmvoer had met
een hoger vetpercentage en een voorsprong kreeg op de concurrentie.”
Nu die geheimhoudingsplicht al jaren
achter hem ligt, hecht Maes er aan de
situatie van destijds uit te leggen.
“Zeker omdat in de jubileumuitgave van
De Molenaar over 50 jaar Victam, de
ontwikkeling van het vacuümcoaten
werd toegeschreven aan Forberg. Ja, zij
waren misschien de eerste die de techniek op de Victam konden presenteren,
maar wij – met net als Victam de wortels
in Nederland – waren de eerste die al
jaren daarvoor het vacuümcoatproces in
de diervoederfabriek introduceerden. En
daar ben ik, ook nu ik al gepensioneerd
ben, trots op. Vandaar dat ik de sector
graag vertel hoe het destijds is gegaan.”
Doel
Volgens Maes was binnen de project
Oscar-groep al snel duidelijk dat vacu-
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ümtechnologie van betekenis zou kunnen zijn om het gestelde doel te halen.
“Tot die tijd waren vetpercentages van
maximaal 20 procent haalbaar, maar
voor visvoer wilde Skretting hogere percentages. Stapsgewijs lukte het ons het
vetpercentage omhoog te brengen tot
gemiddeld 30 à 35 procent. Het maximum lag op 42 procent, dan was de
brok verzadigd.”
Concurrerende voerbedrijven kregen
vanzelfsprekend lucht van de resultaten
die Skretting bereikte met de visproducten en wisten ook dat de basis van dat
succes lag in een hoger vetpercentage in
het voer. Diverse klanten namen de
moeite te informeren naar de achtergrond van de verandering, op zoek naar
het antwoord. “Ook bij ons kwamen
vragen binnen, maar conform de afspraken hielden wij ons van de domme.
Ondertussen kregen we van Skretting
het verzoek al hun visvoerproductieloca-
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>> Meer dan een machine

D-Innocenter proeffabriek. Op basis van
die resultaten wisten we dat een hoger
vetpercentage in regulier voer kon en
een kwalitatief goede brok opleverde.
Om de markt daarvan echt te overtuigen, hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen bij het IFF in
Braunschweig. Zij kwamen tot dezelfde
conclusies”, aldus Maes. Voor Dinnissen
voldoende reden om de vacuümcoater
ook te lanceren in de reguliere diervoederproductie. “In 2000 hebben we de
eerste machine geïnstalleerd. Een half
jaar later kwam die terug. De
Nederlandse mengvoedersector bleek
op dat moment nog niet klaar voor
deze stap”, concludeert de voormalig
directeur.
Een Dinnissen-medewerker doet een nulpuntmeting op de bedfreesmachine ter voorbereiding van de
verdere freesbewerkingen.

ties in de wereld uit te rusten met een
vacuümcoater.” Zo kon het dat de technologie de wereld over ging, zonder dat
de sector het wist.
Conc ur r ent i e
In eerste instantie gold de exclusiviteitsafspraak voor vijf jaar. Beide partijen
kwamen daarna nog eens voor een periode van vijf jaar geheimhouding overeen. “In de loop van die tweede termijn
bleek dat echter niet meer houdbaar en
is het contract in goed overleg opengebroken. Vanaf dat moment was het voor
ons ook mogelijk andere klanten te
voorzien van een Dinnissen-vacuümcoater. Skretting had ondertussen een
voorsprong van enkele jaren op zijn
belangrijkste concurrenten”, herinnert
Maes zich.
Concurrerende machinebedrijven stonden in de jaren dat Skretting en
Dinnissen werkten aan project Oscar
echter niet stil. Het duurde even voordat een concullega de vacuümtechnologie in de vingers had. Enkele jaren na
de start van project Oscar bracht het
Noorse machinebedrijf Forberg hun versie van de vacuümcoater op de markt.
Daarmee was de machinefabrikant de
eerste die een dergelijke machine introduceerde. “En claim van hun kant, waar
wij niets aan konden doen. Wij waren
immers met handen en voeten gebonden aan de geheimhoudingsplicht die

we hadden getekend.” Spijt heeft Maes
niet van die gang van zaken. “Het zijn
keuzes die op dat moment in de
bedrijfsontwikkeling passend zijn en
waar je als bedrijf achter staat.”
A n d e re ma rk te n
Nadat het contract met Skretting eenmaal was opengebroken, klopten verschillende voerproducenten bij
Dinnissen aan om ook hen te voorzien
van een vacuümcoater. “In het begin
waren dat met name visvoerproducenten. Pas in de loop van de tijd is de sector gaan inzien dat de technologie ook
potentie heeft in andere marktsegmenten, zoals de petfoodindustrie.” Wouter
Kuijpers, de huidige operationeel directeur, vult aan: “Tegenwoordig tref je
vacuümcoaters ook aan bij bedrijven die
speciaalvoeders produceren. Een vacuümcoater biedt mogelijkheden om verschillende lagen in een brok aan te
brengen, meer componenten of diverse
vetsoorten. Daarmee kun je je als producent van specialties onderscheiden.”
In de productie van reguliere diervoeders voor rundvee, varkens en pluimvee
is de vacuümtechnologie nog lang geen
gemeengoed. In de loop van de decennia heeft Dinnissen zich wel sterk
gemaakt voor de introductie van vacuümcoaters in de reguliere mengvoederproductie. “In 1997 hebben we een coater geïnstalleerd in onze eigen

Olievlek
Pas in 2003 kwam daarin voorzichtig
verandering. Het Duitse voerbedrijf Bela
Thesing besloot een vacuümcoater te
installeren om het vetgehalte in kalkoenvoer te verhogen. “Dat was eigenlijk het echte begin van deze techniek in
gewoon voer”, legt accountmanager
Peter Raeven uit. “Belangrijk voordeel
van vacuümcoating is dat de korrel niet
meer vet is aan de buitenkant. Dit verbetert de flow uit de voersilo, voorkomt
ook vervuiling van de silo en dringt
besmettingen op het veehouderijbedrijf
terug. Bovendien verbetert de voerefficiëntie en wordt de stabiliteit van de
brok vergroot. Dit alles resulteert in een
enorme besparing op de terughaal van
voeders en verbetert het rendement van
zowel het veehouderijbedrijf als het
voerbedrijf.” Die positieve effecten
ondervond ook Bela Thesing.
Pluimveehouders stapten massaal over
op Bela-voer onder andere vanwege de
verlaging van de ziektedruk. “Toen dat
eenmaal bij collega voerproducenten
bekend werd, was de sector overtuigd.”
Sinds die tijd heeft de vacuümcoater
zich als een olievlek verspreid in de diervoederproductie, zowel in Europa als
ver daar buiten.
S p e e l ru i mte
Een Dinnissen-vacuümcoater in het productieproces biedt een nutritionist volgens Kuijpers veel speelruimte bij de
voersamenstelling. “Het is zeker niet zo
dat door de inzet van deze techniek een

brok ineens duurder wordt. Integendeel.
Dankzij een vacuümcoater kan een
nutritionist zelf andere, wellicht goedkopere grondstoffen inrekenen. Of een
voer goedkoop of duur is, wordt echter
niet alleen bepaald in de voerfabriek,
maar voornamelijk door het resultaat op
het boerenerf. Als een boer een beter
rendement haalt met een duurder voer,
is dat bepalend voor het succes van die
voersoort.”
Nog niet elke diervoederfabriek is uitgerust met een vacuümcoater, constateren
ze bij Dinnissen. “Opvallend is wel dat
bij elke nieuwe fabriek of fabrieksrenovatie tegenwoordig wel een vacuümcoater wordt overwogen en vaak ook geïnstalleerd. Daarmee is wel bewezen dat
iedereen in de sector het ziet als een
belangrijke technologie”, aldus Kuijpers.
Veel voerbedrijven zien de vacuümcoater als een van de machines in het proces. Daarin hoopt Dinnissen verandering
te brengen. “Het is veel meer een concept, een technologisch proces dat producenten mogelijkheden biedt producten te ontwikkelen die zich onderscheiden van de concurrent. In die gedachte
proberen wij ook met onze klanten mee

Dinnissen Process Technology
De vacuümtechnologie is een belangrijke productgroep in het assortiment van Dinnissen Process
Technology in Sevenum. Het bedrijf is actief in vier marktsegmenten: meng- en visvoeders, petfood,
humane voeding en chemie. Dinnissen heeft zijn oorsprong in de ontwikkeling van machines voor de
diervoederindustrie. “Ons hart ligt al bijna zeventig jaar bij de voerindustrie en daarom blijven we
ook juist in dat marktsegment kijken naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen”, aldus operationeel directeur Wouter Kuijpers. Dat leidde op de Victam in juni tot de introductie van de Dinnissenhamermolen met automatische zeefwisseling. “Naar aanleiding van vragen uit de markt, hebben we
daarop inmiddels ook een semi-automatische oplossing ontwikkeld. Dat betekent dat de cassette wel
automatisch wordt uitgereden, maar dat de zeven met de hand worden gewisseld. Voordeel daarvan
is dat de zeven op dat moment door de operator kunnen worden gecontroleerd.”

te denken en het proces verder te optimaliseren.”
Nek ui t s t e k e n
Ook vandaag de dag wordt bij Dinnissen
gewerkt aan nieuwe technologieën.
Ideeën die daartoe leiden, krijgen de
ruimte, zowel op de tekentafel als op de
werkvloer en in de proeffabriek. “Wij streven naar machines en processen met meer
toegevoegde waarde. Pas als we er zelf
van overtuigd zijn dat we die bieden, zetten we de volgende stap”, aldus Kuijpers.
Maes vult aan: “We hebben altijd geïnves-

teerd, geprobeerd vooruit te lopen en telkens onze nek uit te steken. Als je dat
doet, blijft er altijd wel iets nieuws te
doen.” Ook de vacuümtechnologie is nog
niet uitontwikkeld. Inmiddels wordt de
techniek ook toegepast bij droogprocessen en zijn voor de petfoodindustrie vacuümcoaters ontwikkeld die petfood produceren met een foodgrade afwerking. “In
de gangbare diervoederproductie staan
we nog maar aan het begin van de toepassing van vacuümcoaten. Daar zijn nog
voldoende ontwikkelingen mogelijk in de
diverse voersoorten.”
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Dinnissen beschikt over een proeffabriek, het D-Innocenter, waar het bedrijf eigen innovaties test, maar ook diervoederbedrijven vernieuwde samenstellingen kunnen testen.
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