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Bezoek onze website voor product info,  foto’s,  filmmateriaal en nog veel meer 
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Voor u ligt NBT Magazine ‘nieuwe stijl’. NBT is in een nieuw jasje gestoken en ons 
hele team is hartstikke trots op het eindresultaat. Het eerste verschil is u al meteen 
opgevallen: we hebben onze cover aangepast. Daarnaast ziet u nog veel meer ver-
andering als u het blad doorbladert, maar daarbij hebben we de herkenbare stijl van 
NBT Magazine niet losgelaten. 

Verandering kan nooit kwaad. Dat weet u als ondernemer als geen ander. Daar waar 
mogelijk, is het zeker raadzaam om af en toe uw eigen onderneming eens onder de 
loep te nemen. Bent u toe aan verandering? Dat kan van alles zijn: van uw winkel-
uitstraling tot uw productieruimte. Inspelend op de trends op het gebied van automa-
tisering, verpakkingen en koelen & vriezen, heeft de redactie van NBT Magazine de 
laatste ontwikkelingen op een rijtje gezet om u te helpen waar mogelijk. 

Er komt de laatste tijd gelukkig ook weer steeds meer goed nieuws naar buiten 
aangaande broodconsumptie. De negatieve berichtgeving lijkt achter ons te liggen 
wat betreft de effecten van brood op de gezondheid. Ikzelf ben nooit een twijfelaar 
geweest op dit gebied, maar helaas moet ik toegeven dat mijn wederhelft wel tot de 
doelgroep behoort van vrouwen tussen de twintig en 45 die gevoelig zijn voor de 
negatieve en tegenstrijdige informatie over brood. Ondanks overtuigende pleidooien 
van mijn kant, heeft ze toch vorig jaar de keuze gemaakt om minder brood te gaan 
eten. Ontbijten met yoghurt en granen, het is voor mij gewoon niet weggelegd. Ik 
zou niet weten wat ik zonder mijn heerlijke boterhammetje van de bakker moet, 
ongeacht de berichtgeving in de media. Dat vooral hoogopgeleide vrouwen in de 
leeftijdscategorie van twintig tot 45 daar wel gevoelig voor zijn, zegt misschien wel 
wat, maar voordat ik mij uit ga laten over de beïnvloedbaarheid van deze groep en 
mensen in hokjes ga plaatsen, wil ik u wijzen op het nieuwe broodoffensief: Brood. 
Wat zit daarin? Het doel is om van broodtwijfelaars weer broodfans te maken door op 
allerlei manieren het eerlijke verhaal over brood te vertellen. Een geweldig initiatief, 
met hopelijk een positieve uitkomst voor uw verkoop. Wij hopen u verder positief te 
verrassen met NBT Magazine nieuwe stijl, om het optimisme nog maar even vast te 
houden. 
 
Veel leesplezier met deze prachtige uitgave van NBT Magazine!

Coen de Jager
Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl    

De Visie

Coen de Jager

'De negatieve berichtgeving lijkt achter ons 
te liggen wat betreft de effecten van brood 
op de gezondheid'

N B T  M A G A Z I N E  N R  3  2 0 1 5 3

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.nbtmagazine.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
mailto:e.bruning@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl


I N H O U D
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P.  18 Van Asselt & Alferink
Bij Bakkerij Bruinsma in Leeuwarden is sinds vorig jaar een nieuwe generatie aan de leiding in de vorm van 
Pieter-Jan Bruinsma. Het overgaan van het zogenaamde ‘stokje’ was voor Pieter-Jan aanleiding om de bakkerij 
geheel op de schop te nemen en fors te investeren. 

P.  24 Rinc Europe
Rinc Europe staat bekend als specialist in het ontwikkelen van industriële bakkerijmachines, met de nadruk 
op automatische universeellijnen en lamineerlijnen. Het meest recente project door Rinc Europe gerealiseerd, 
betreft een nieuw ontwikkelde pizzalijn. Wij spraken met Ronald Rijkaart over dit project, waarvoor Rinc 
Europe veel innovatieve oplossingen heeft ontwikkeld.

24

11

P.  22 Coverstory HOBA
Een prachtige, oer-Hollandse producent 
van broodsnij- en verpakkingsmachi-
nes wordt dit jaar een halve eeuw 
oud. HOBA viert dit jaar het vijftigjarig 
bestaan en dat moet gevierd worden. 
De redactie van NBT Magazine was op 
bezoek in Weesp om een terugblik te 
maken op vijftig jaar snijden, verpak-
ken en sluiten van groot- en kleinbrood, 
maar ook om vooruit te kijken.

P.  11 Brood. Wat zit daarin?
Na eerdere negatieve en verwarrende mediaberichten over brood lijkt het tij sinds begin dit jaar te keren. Voor het Nederlands Bakkerij Centrum een goed moment 
om, in opdracht van Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, met een breed broodoffensief te komen onder de noemer: Brood. Wat zit daarin?

N B T  M A G A Z I N E  N R  3  2 0 1 54
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P. 40  Retro Bakkerij Abbekerk
In hartje Weesp zijn wij op bezoek bij Bakkerij Abbekerk. Een paar jaar geleden 
sprak de redactie van NBT Magazine al kort met Sander Abbekerk naar aan-
leiding van een grootschalige verbouwing van zijn winkel. Zijn winkel is een 
mooi voorbeeld van een bakkerszaak zoals we er nu velen zien: authentiek, 
ambachtelijk en waar het product de boventoon voert.

P. 37  Bunzl
In deze uitgave gaan wij in op de ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen. 
Bunzl Retail & Industry is één van de vooraanstaande verpakkingsleveranciers, 
zeker ook binnen de foodsector. Vooral voor industriële bakkerijen heeft Bunzl op 
maat aangepaste oplossingen en mag zich met recht specialist noemen.

40

37

P. 30  Unifreezing BV
Tijdens de open dag van Cambridge bij FoodBelts 
BV in Borne werd de Direct Driven Spiral van 
Unifreezing BV geïntroduceerd. De redactie van 
NBT Magazine was in Borne aanwezig om met 
eigen ogen de voordelen van de Direct Driven 
Spiral te bewonderen en om de directeuren van 
Unifreezing BV, Lars Thygesen en Jeroen Hannink, 
te spreken over deze nieuwe ontwikkeling binnen 
het portfolio van Unifreezing BV.



V O O R G E B A K K E N

Het is alweer de derde uitgave van NBT Magazine van dit jaar: de tijd lijkt voorbij 

te vliegen. Binnenkort heeft de Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) een algeme-

ne ledenvergadering en komen weer vele onderwerpen aan de orde en één ervan is 

om te kijken hoe we nog meer voor onze afnemers kunnen betekenen. NBT is een 

branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. De NBT behartigt de belangen van 

de ondernemers die machines en installaties leveren aan de ambachtelijke bakkers 

en de bakkerij-industrie. De branchegroep bestaat uit leden van de Metaalunie 

die structureel dan wel als aparte activiteit machines en/of gereedschappen 

produceren ten behoeve van de brood-, beschuit-, koek- en banketfabrieken en 

bakkerijen, zoals onder andere ovens, bakkerijtoebehoren, etc. Kijk ook eens op 

de onze website www.nbt-bakkerijtechniek.nl. Maar om bij de actuele zaken van 

NBT Magazine te blijven, komen in deze editie de veelomvattende onderwerpen 

‘Verpakkingen’, ‘Automatisering’ en ‘Koelen en Vriezen’ aan de orde.

Automatisering is en blijft een hot item binnen de bakkersbranche. Vooraf wil ik stellen 
dat automatisering niet altijd met kostenbesparing in het achterhoofd houdend door-
gevoerd wordt. Wat te denken van het verlichten van arbeidsomstandigheden. Naast 
efficiëntieverhoging kan automatisering ook ziekteverzuim terugdringen. Werknemers 
die minder belast worden tijdens het werk zijn minder snel geneigd zich ziek te 
melden. Elke onderneming moet echter wel voor zichzelf de afweging maken of 
automatisering gewenst is. Goed kijken dus hoe te handelen om met kleine ingrepen 
het werk te verlichten.

Ook bakkerijverpakkingen blijft een hot item. Je ziet steeds meer bedrijven zoeken 
naar duurzame verpakkingen. ‘Verpakkingen’ is daardoor een steeds breder begrip 
geworden. In deze editie belicht de redactie van NBT Magazine specialisten op een 
aantal deelgebieden die u kunnen adviseren bij het bepalen van uw keuze.

Ook gebeurt er veel op het gebied van koelen en vriezen. Tegenwoordig is het koel- of 
vriesproces niet meer weg te denken in de bakkerij en zien we steeds meer vernieu-
wende conserverings- en conditioneringstechnieken die productieprocessen efficiënt 
en bovenal economisch verantwoord maken. De bakker/ondernemer en daarbij ook 
zijn werknemers zijn hiermee gediend. Denk ook bij aanschaf van koel en- vriesap-
paratuur wat u zou kunnen besparen op efficiency en energie. 

Afsluitend wens ik u alvast een fijne en vooral zonnige zomer(vakantie), alsook veel 
leesplezier en inspiratie, toe.

Peter Eversdijk 
Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

Voorgebakken

Peter Eversdijk  
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iba 2015
München
12 t/m 17 
september
www.iba.de

Traditionele ambacht en innovatieve techniek ontmoeten elkaar 
ook in 2015 tijdens de belangrijkste bakkerijvakbeurs ter wereld: de 
iba. Ontdek hier de kunst van het bakken in al haar facetten en doe 
hier nieuwe ideeën op voor uw productassortiment, van grond-
stoffen, via verpakkingen tot winkelinrichting, maar ook omzet be-
vorderende trends, zoals snacks, koffi e en ijs. Ieder ambachtelijk 
bedrijf moet iba 2015 gezien hebben!

Contact in uw land: 
www.iba.de/abroad

Iba – de leidende wereldvakbeurs voor 
bakkerij-, patisserie- en snack experts

Branchebijeenkomst in de 

grootste bakkerij ter wereld.

http://www.iba.de/
http://www.iba.de/abroad
http://www.iba.de/
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Het bedrijf is gestart als bakkerij en is zich aan 
het begin van de 20ste eeuw op de productie van 
bakkerijgrondstoffen gaan richten. Sinds het begin 

van de 21ste eeuw heeft Steensma haar produc-
tiemogelijkheden verbreed tot het aanbieden van 
een hoogwaardig en compleet assortiment voor 
de bakkerijbranche.

Voor Steensma B.V. vormt deze bijzondere, his-
torische gebeurtenis een mooie aanleiding om 
de organisatie een vernieuwende uitstraling te 
geven. Zo zijn naast de naamsverandering van de 
organisatie ook alle uiterlijkheden onder handen 
genomen; er is een nieuw logo, een nieuwe huis-
stijl en een nieuwe verpakkingslijn. 

Royal Steensma B.V. voert zeven merknamen; 
Damco, Frucaps, Confru, Cedro, Arlico, Fruitease 
en Chocuise. “Onveranderd blijft het geboden 
kwaliteits-, service- en innovatieniveau dat u van 

de organisatie gewend bent”, aldus algemeen 
directeur Rimmert de Jong. “Ook de komende 
175 jaar is Royal Steensma een flexibele samen-
werkingspartner voor haar klanten en relaties.”

Meer informatie: 

Royal Steensma B.V.
Tel. +31 (0)88 16 32 000 
www.steensma.com

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om Steensma B.V. het predicaat Koninklijk 
te verlenen. Voor Steensma B.V. is dit na een bestaan van ruim 175 jaar, een bekroning op het werk. 
Het predicaat is op 4 juni uitgereikt door dhr. J. Jorritsma, Commissaris van de Koning uit Friesland, 
tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Friese wateren. Met de toekenning van deze status verandert 
de handelsnaam van de onderneming in Royal Steensma B.V. In 1839 is Steensma B.V. opgericht. 

Steensma B.V. ontvangt predicaat Koninklijk

Oproep Retro Capway Spare Parts en Divardy 
slaan de handen ineen

Mocht u interesse hebben om deel te nemen 
aan de Retro, neem dan contact op met 
Coen de Jager, door een mail te sturen naar 
c.dejager@gpmedia.nl. 

Voor onze rubriek ‘Retro’ waarin wij elke 
uitgave van NBT Magazine een ondernemer 
uit de branche aan het woord laten is de 
redactie op zoek naar bakkers met een leuk, 
interessant, onderscheidend verhaal. Vindt 
u dat u in aanmerking komt voor een uit-
gebreide reportage in ons blad? Dan maken 
wij graag een afspraak met u.

Met nog maar drie plaatsen in het oorspronke-
lijke Expodome en de grote belangstelling kan 
een uitbreiding niet uitblijven. Het goede nieuws 
resulteert in het verwelkomen van nieuwe leve-
ranciers, onder andere Wiesheu, TG-Technics en 

Jac. Maar ook exposanten die er in 2015 voor het 
eerst bij waren hebben hun vertrouwen opnieuw 
uitgesproken en hun plek voor 2016 al bevestigd, 
zoals Leonidas, Redie, Kaak Group, Broer bakkerij 
grondstoffen, Diversi Foods en De Lekkere wekker.

Jubileumeditie
Bakkersvak heeft iets te vieren want in 2016 vindt 
de beurs alweer voor de vijfde keer plaats. 98% 
van de bezoekers die dit jaar Bakkersvak bezocht, 
is voornemens weer een bezoek te brengen aan 
het gastvrije Autotron in Rosmalen op 6 en 7 
maart 2016.

Bakkersvak breidt uit

Volgend jaar vindt op 6 en 7 maart in Autotron Rosmalen Bakkersvak 2016 plaats en de komende 
editie wordt groter dan ooit. Met de uitbreiding naar het Eventron komt er ruim 3444 m² bij op de 
al oorspronkelijke locatie van 6458 m². De vakbeurs voor de Nederlandse bakkerijsector heeft met 
de uitbreiding nog meer te bieden op de vijfjarige jubileumeditie.

Capway Spare Parts B.V. heeft een overeenkomst gesloten met de curator van het begin maart gefailleerde 
Capway Systems Netherlands B.V. Deze overeenkomst houdt in dat Capway Spare Parts B.V. alle Capway 
spare-parts- en service-activiteiten overgenomen heeft. Alle specifieke (technische) klantinformatie die 
nodig is om deze activiteiten goed uit te voeren is nu in bezit van Capway Spare Parts B.V. 

Om alle Capway gebruikers hierbij optimaal van dienst te zijn heeft Capway Spare Parts B.V. een vergaande 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Divardy Bakery Services B.V. uit Driebergen. Daarover leest u 
elders in deze uitgave meer. Divardy beschikt over een 24/7 onderhoudsdienst. Capway Spare Parts b.v. 
heeft van haar zusteronderneming EverBake Capway B.V. ook de machine overgenomen waarmee de 
Capway banden gemaakt worden. Directie en medewerkers van Capway Spare Parts B.V. en van Divardy 
Bakery Services b.v. staan met elkaar garant voor een zorgeloos gebruik van alle Capway productielijnen.

Meer informatie: Capway Spare Parts B.V., Tel.: +31(0)88 73 000 00, www.capway-spareparts.com
Divardy, Tel. +31 (0)343 523880, www.divardy.nl   

http://www.steensma.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
http://www.capway-spareparts.com/
http://www.divardy.nl/
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TenBa heeft Tineke en Menno Plagmeijer geadviseerd bij de zoektocht naar 
een geschikte locatie. De panden werden beoordeeld en er werd op voorhand 
een budgetindicatie opgesteld, van het aanpassen en inrichten tot een bakkerij. 
Het pand heeft een monumentaal karakter. Die specifieke zaken zijn bewaard 
gebleven en volgens de gemeentelijke eisen niet aangetast. TenBa heeft de 
ondernemers verder begeleid bij de ontwikkeling en de bouw van de winkel-
bakkerij. Het doel was om de productie optimaal in het zicht van de klant te 
brengen, maar wel te blijven voldoen aan de eisen die aan een bakkerij worden 
gesteld. 

Meer informatie: TenBa BV, Bakkerij advies | Taxatie | Realisatie
Tel. +31 (0) 317 47 12 11, www.tenba-bv.nl

De nieuwe bakkerij ‘Broodje van Eigen Deeg’ van Tineke en Menno 
Plagmeijer is op 8 mei geopend door Vicky Littlejohn. De ‘winkelbakkerij’ is 
gevestigd aan de Brugstraat in Groningen. In de bakkerij worden desembro-
den gebakken met het Franse karakter.

Opening Broodje van Eigen Deeg

Alle tarwe voor de Zeeuwse Vlegel is in Zeeland op een milieuvriendelijke 
wijze geteeld. Dit houdt in dat na opkomst van de tarwe geen bestrijdingsmid-
delen tegen ziekten, plagen en onkruid zijn toegestaan. In plaats van kunstmest 
wordt dierlijke mest gebruikt. Dat levert een flinke energiebesparing op, want 
voor de productie van kunstmest is veel energie nodig. 

Door het malen van de tarwe op molenstenen blijven alle aroma’s en voedings-
stoffen uit de tarwe in het meel behouden. Brassers Korenmolen heeft al jaren 
veel ervaring met de samenstelling van bakmixen op basis van Zeeuwse tarwe.

Meer informatie: www.zeeuwsevlegel.nl

De Zeeuwse Vlegel heeft in samenwerking met Brasser’s korenmolen uit 
Biggekerke een aantal nieuwe bakmixen ontwikkeld, op basis van de in 
Zeeland op milieuvriendelijke wijze geteelde Zeeuwse Vlegeltarwe. Al 
deze nieuwe producten dragen de keurmerken ‘Zeker Zeeuws’ en ‘Erkend 
Streekproduct’. Het zijn bakmixen voor de thuisbakkers voor het maken van 
volkoren en witbrood, cake en ook kruidige koekjes.

Zeeuwse Vlegel en Brasser’s introduceren Zeeuwse Vlegeltarwe

“Deze samenwerking stelt ons in staat de komende jaren zowel gezamenlijk 
alsmede elk zelfstandig een gezonde groei te realiseren. De bakkerij-branche 

heeft in algemene zin een meer dan toereikende productiecapaciteit waardoor 
het bundelen van krachten een absolute meerwaarde oplevert”, meent Fabian 
Hendrix, mede-eigenaar en directeur bij Bakkerij Schellens. 

De integratie van de productie leidt tot het samenvoegen van het productie-
personeel van beide ondernemingen, waarbij tevens nieuwe arbeidsplaatsen 
worden gecreëerd. Luc Stuurwold, eigenaar en directeur van Stuurwold bak-
kerij is blij met de samenwerking: “Behalve uitbreiding van productie en assor-
timent, verwachten we met deze samenwerking en de nieuwe productielijnen 
de grootste en modernste ambachtelijke bakkerij in de regio te worden. De 
ambachtelijke kwaliteit, de uitstekende producten en de vertrouwde service en 
flexibiliteit blijven de karakteristieken van beide bakkerijen.”

Stuurwold bakkerij uit Eindhoven en bakkerij Schellens uit Son zijn bei-
den als ambachtelijke bakkerij al meerdere decennia actief in de regio’s 
Eindhoven, Tilburg en Nijmegen. In het kader van verdere groeimogelijkhe-
den, versteviging van de marktposities, efficiency voordelen en waarborging 
van kwaliteit en continuïteit, integreren de partijen hun productiefaciliteit. 
Vanaf juli 2015 zal de gezamenlijke productie plaatsvinden in Eindhoven, 
waarbij ook extra geïnvesteerd zal worden in nieuwe productiemiddelen, 
waaronder een volledig nieuwe grootbroodstraat.

Samenwerking Stuurwold bakkerij en bakkerij Schellens

http://www.tenba-bv.nl/
http://www.zeeuwsevlegel.nl/


Passie voor kwaliteit
Wereldwijd wordt de Rheon V4 Twin Divider gebruikt door vele bedrijven met een pas-
sie voor het produceren van hoogwaardig kwaliteitsbrood.  Deze zeer deegvriendelijke, 
gepatenteerde deegbehandeling is geschikt voor zowel de industrie als voor de am-
bachtelijke  bakkers. Een uniek kenmerk op het gebied van deze deegtechnologie is het 
feit dat een complete lijn begint met een lengte van vijf meter. Op zo’n universele Rhe-
on-lijn maken dagelijks honderden Europese- en wereldbakkers een zeer breed scala 
aan brood, van traditionele oerbroden en baguettes tot aan klantgerichte specials.

Productie van hoog kwaliteitsbrood
Het V4-systeem vormt de deegplak continu zonder gebruik van schroef of 
zuiger. Door geen druk uit te oefenen op het deeg, treden er geen beschadi-
gingen op. Degen die verwerkt worden op de Rheon kenmerken zich door een 
hoog vochtpercentage en een lange kuiprijs. Ook traditionele degen en degen 
met een vulling kunnen uitstekend op de Twin Divider worden verwerkt.

Hoge nauwkeurigheid
De Twin Divider heeft een gravimetrisch weegsysteem. Dit wil zeggen dat de deeg-
stukken op gewicht d.m.v. een guillotine worden afgehakt. Dit garandeerd een hoge 
gewichtsnauwkeurigheid, zelfs bij gerezen degen. Kortlever biedt de mogelijkheid om 
dit uitgebreid te laten zien en naar klantwens uit te testen.
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www.koma.com

Innoveren,
niet imiteren
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Bij KOMA staat uw belang altijd voorop! Daarom 
ontwikkelen wij innovatieve koude- en conserverings-
technieken die de gang van zaken in uw productieproces 
vergemakkelijken en die leiden tot een hogere bedrijfs-
zekerheid en reducering van operationele kosten. 

Scan de QR-Code en ontdek 
meer over KOMA!

http://7-cs.nl/
http://www.koma.com/
http://7-cs.nl/
http://www.koma.com/
http://www.kortlever.nl/
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Hoogopgeleide vrouwen
Het zijn vooral hoogopgeleide vrouwen in de 
leeftijd van 20 tot 45 jaar, die gevoelig zijn voor 
de negatieve en tegenstrijdige informatie over 
brood. Deze groep, zo’n 20% van de Nederlandse 
bevolking, is het laatste jaar minder brood gaan 
eten of overweegt dit. Gedegen panelonderzoek 
heeft uitgewezen hoe die houding te veranderen 
is. Er blijkt namelijk een diepe behoefte te zijn aan 
transparante, eerlijke, onafhankelijke en duidelijke 
informatie over brood.

Broodambassadeurs 
Om die onafhankelijk-
heid te laten zien, spe-
len in de campagne 
allerlei broodambas-
sadeurs een hoofd-
rol: broodexperts, 
wetenschappers, voe-
d ingsdeskundigen, 
diëtisten en foodblog-
gers bijvoorbeeld. De 
campagnetitel ‘Brood. 
Wat zit daarin?’ is een 
bij de tijd passende 
update van de eerde-
re succesvolle slogan 
‘Brood, daar zit wat 
in’. De campagne zal 
online en offline breed 
zichtbaar zijn, met 
als centrale plaats de 
campagnesite: www.
broodwatzitdaarin.nl.

Mini-documentaires
Op die sites zijn gedurende het jaar onder ande-
re een viertal mini-documentaires te zien over 
broodsoorten, energie, ingrediënten en over de 
veelzijdigheid van brood. De eerste aflevering 
staat inmiddels online en krijgt bekendheid door 
onder meer radio spots, met trailers en banners 
op veel bezochte sites en aandacht in veelgelezen 
foodblogs.

Antwoordvideo’s en app
In een serie video’s beantwoorden experts veel 
gestelde vragen en scheiden ze de fabels van 
de feiten over brood. Zoals: is speltbrood beter 
dan tarwebrood? Of: hoe bruiner het brood, hoe 
gezonder? Ook deze video’s zijn overal online te 
vinden en krijgen aandacht via social media als 
Facebook. Door de inzet van Google Adwords 
bereikt de campagne ook iedereen die via zijn 
zoekmachine een vraag over brood stelt. Het 
broodoffensief loopt zeker tot het einde van 2015.

Na eerdere negatieve en verwarrende media-
berichten over brood lijkt het tij sinds begin 
dit jaar te keren. Voor het Nederlands Bakkerij 
Centrum een goed moment om, in opdracht van 
Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, met 
een breed broodoffensief te komen onder de 
noemer: Brood. Wat zit daarin? Het doel is om 
van broodtwijfelaars weer broodfans te maken 
door op allerlei manieren het eerlijke verhaal 
over brood te vertellen. En vooral: te laten ver-
tellen. 

‘Brood. Wat zit daarin?’ 

http://broodwatzitdaarin.nl/
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In de eerste editie van NBT Magazine van 

dit jaar kon u al lezen over het EPK (Energie 

Prestatie Keuring) pilot project voor industri-

ele bakkerijen van Project Techniek. Naarmate 

het project vordert en diverse bedrijfsbezoeken 

zijn afgelegd blijken er een aantal interessante 

besparingsmogelijkheden te liggen, zo horen 

wij van Mark de Leeuw. Hij vertelt hoe Project 

Techniek verder gaat met EPK pilot project en 

waar mogelijkheden liggen voor ondernemers. 

Energie Prestatie Keuring (EPK) update
Tijdens de eerste bijeenkomst bij Project Techniek 
in Hedel spraken de deelnemers nagenoeg una-
niem uit dat er binnen hun bakkerijen veel kansen 
liggen om energie te besparen. Mark: “Deze wor-
den echter onvoldoende benut. Enerzijds door een 
gebrek aan aandacht voor het thema energie bin-
nen de organisatie en anderzijds door een gebrek 
aan kennis. Nu we een aantal maanden verder zijn 
en diverse bedrijven bezocht hebben kunnen we 
constateren dat er zeker interessante besparings-
mogelijkheden liggen. Maar het valt ook op dat 
veel bedrijven het zo slecht nog niet doen op het 
gebied van energie-efficiency!”

Restwarmte
“Wat ons in positieve zin is opgevallen? Eén van 
de bedrijven gaat slim om met restwarmte uit 
zijn koelinstallatie. Met warmte uit de persgas-
sen warmt een vat met water op, wat vervolgens 

gebruikt wordt voor 
schoonmaakactivitei-
ten. Een ander bedrijf 
gebruikt ook restwarmte 
om proces- en schoon-
maakwater voor te 
verwarmen. Zij halen 
de warmte echter uit 
de oliekoeling van de 
persluchtcompressoren. 
Dergelijke maatregelen 
blijken veelal met een 
gunstige terugverdien-
tijd gerealiseerd te kun-
nen worden. Opvallend 
is ook het toenemen-
de gebruik van LED-
verlichting. Steeds meer 
bakkerijen stappen, 
veelal gefaseerd, over 
op deze energiezuinige 
vorm van verlichting”, 
aldus Mark.

Warmteterugwinning 
De vraag die bij veel 
bedrijven enorm leeft 
is: kunnen we warmte 
terugwinnen uit onze 
oven? “Het antwoord 
hierop is altijd ‘ja’, ech-
ter zal dit niet altijd op 
een economische ren-
dabele manier kunnen. 
Het hangt er vooral 
vanaf of de beschikbare 
warmte ook gebruikt 
kan worden. Hieronder 
diverse mogelijkheden 
die wij gezien hebben 
om warmte te kunnen 
hergebruiken.”

• Voorverwarmen van 
de verbrandingslucht 
met warmte uit de rook-

gassen. Deze mogelijkheid is er alleen bij indirect 
gestookte ovens. Vuistregel is dat voor elke 20°C 
dat de verbrandingslucht warmer is, het rende-
ment 1% hoger wordt. Belangrijk aandachtspunt 
hierbij is dat branders een maximale verbrandings-
luchttemperatuur hebben, waarop ze nog goed 
functioneren.  Je kunt dus niet ongelimiteerd de 
verbrandingslucht voorverhitten. 

• Alternatief voor de voorgaande maatregel is om 
de verbrandingslucht van binnen aan te zuigen in 
plaats van buiten. Dit geeft nauwelijks een inves-
tering, terwijl het boven de oven al gauw 20°C 
warmer is dan de gemiddelde buitentemperatuur. 
Voorwaarde is wel dat er voldoende verse lucht in 
de ruimte gebracht wordt. Daarnaast is het toepas-
sen van een filter soms aan te bevelen.

• Warmte uit de rookgassen van ovens kan gebruikt 
worden voor het verwarmen van een cv-systeem. 
Dit is vooral interessant als u reeds een cv-sys-
teem heeft voor bijvoorbeeld gebouwverwarming, 
verwarming van rijskasten en mogelijk ook het 
verwarmen van een krattenwasser. Hoe lager het 
temperatuur niveau van het cv-systeem hoe meer 
warmte u kunt benutten. Bij direct gestookte ovens 
dient u rekening te houden met de aanwezigheid 
van vervuiling in de afgevoerde ovenwarmte. Dit 
vereist een speciaal ontwerp van de toe te passen 
warmtewisselaar.

Gedragsverandering
Waar veel bakkerijen nog een flinke slag kun-
nen slaan is door simpelweg beter op te letten, 
aldus Mark. “Iedereen weet dat het gebeurt: ver-
lichting blijft onnodig branden, productielijnen 
draaien door  terwijl er geen product over loopt en 
persluchtluchtlekkages blijven onopgemerkt. Zo 
achterhaalden we bij één bedrijf een persluchtlek 
met een diameter van maar liefst een centimeter, 
wat dagelijks tientallen euro’s kost. Binnen het 
EPK traject is inmiddels een handreiking energie-
zorg opgesteld. Deze biedt eenvoudige handvaten 
waarmee de bedrijven energie structureel op hun 
agenda kunnen krijgen.”

Afronding EPK pilot
Het EPK traject is inmiddels in een afrondende 
fase.  “De resultaten van de bijeenkomsten en 
bedrijfsbezoeken worden geëvalueerd en terugge-
koppeld aan de branche. Hieruit volgt een advies 
aan het rijk waarin staat hoe een EPK voor de 
industriële bakkerij een goed werkend instrument 
kan zijn. Voor vragen over het EPK of over bespa-
ringsmogelijkheden kunt u contact opnemen met 
Project Techniek.”

Meer informatie:
Project Techniek
Tel. +31 (0)73 599 1402
www.projecttechniek.nl 

http://www.projecttechniek.nl/


Als de wereldwijde marktleider in de transportbandenindustrie,  
heeft Habasit de kennis en de innovatieve oplossingen die u zoekt.  

HabasitLINK® Micropitch 
kunststof modulaire banden –  
minder productbeschadiging 
door de kleine neusovername 
van 3 mm

Habasit – Solutions in motion

E-mail: netherlands@habasit.com
Tel.: +31 (0) 33 247 2030
www.habasit.nl

De transportbanden van Habasit 
verhogen de opbrengst, efficiëntie
en de hygiëne van uw proces

Habasit Cleanline – een 

waarmee tot 80% bespaard 
kan worden op productafval

HabasitLINK® kunststof  
modulaire spiraalbanden - het lichte 
ontwerp zorgt voor een aanzienlijke 
besparing op energiekosten

mailto:netherlands@habasit.com
http://www.habasit.nl/
http://www.habasit.nl/
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Als gevolg van beëindiging van de examenac-
tiviteiten zullen drie arbeidsplaatsen komen te 
vervallen. De huidige faciliteiten van de exa-
menbakkerijen zullen vooralsnog niet worden 
ontmanteld. De komende maanden zal verder 
onderzocht worden of er mogelijkheden in de 
markt zijn voor een andere invulling van de 

ruimtes. De NBC organisatie blijft gewoon in het 
gebouw actief. 

NBC versterkt de marktpositie van de 
bakker 
Ondanks het sluiten van het Examencentrum en 
de beëindiging van de meelheffing blijft het NBC 
zich onverminderd inzetten om de marktpositie 
van bakkers te versterken. De organisatie is erin 
geslaagd op eigen benen te staan en onder-
neemt daarbij voortdurend nieuwe activiteiten. 
Dit doet het op het gebied van Productkeuringen 
& Procesadvies, Voeding & Diëtetiek, Hygiëne, 
Wet- & Regelgeving en Marktonderzoek & 
Positionering. 

Bakkers blijven profiteren van de expertise van 
het NBC Kennisloket dat ontwikkelingen in de 
markt op de voet volgt. Met praktische artikelen, 
werkwijzers, workshops en eerstelijns advies is 
het Kennisloket een verlengstuk van de bak-
ker. Maar ook de ervaring van procesadviseurs, 
proefbakkers en hygiëneadviseurs blijft ten goede 
komen aan bakkers die zich willen blijven ver-
sterken. 

Uiteraard blijft het NBC ook actief met de organi-
satie van evenementen zoals Bakker met Ster en 
symposia. Maar ook op het gebied van voorlich-
ting en collectieve broodpromotie met bijvoor-
beeld brood.net en Het Nationaal Schoolontbijt.

Begin dit jaar werd duidelijk dat het 
Examencentrum zal sluiten. Maanden van over-
leg met de ROC’s heeft geen overeenstemming 
over cofinanciering opgeleverd. Ondanks de 
beëindiging van de examenactiviteiten blijft het 
NBC zich meer dan ooit inzetten voor de bakker. 

NBC staat klaar voor de bakker ondanks sluiting Examencentrum

“We vullen elkaar in de combinatiewinkel perfect aan. Zowel in het assorti-
ment als in uitstraling. We presenteren beide verse producten van hoogwaar-
dige kwaliteit en brengen dat nu nog beter voor het voetlicht van de consu-
ment”, aldus Rob Tolboom van Leonidas. Marco Vink, operationeel directeur 
van MultiVlaai vult aan: “MultiVlaai en Leonidas zijn krachtige A-merken en 
we versterken elkaar. Bovendien vullen de twee formules het verwenmoment 
perfect in voor een brede doelgroep. Dit is ook de reden dat wij geloven in 
deze samenwerking, nu en in de toekomst.”

Meer informatie: Leonidas
Tel. +32 (0)2 522 19 57, www.leonidas.com 

Samenwerken, dat is de boodschap die MultiVlaai en Leonidas afgeven. 
In Ede en Hoorn zijn twee vernieuwde combinatiewinkels geopend, waar 
beide bedrijven hun producten verkopen. De uitstraling van zowel de 
MultiVlaai als de Leonidas shop-in-shop zijn aangepast om de gezamenlijke 
formule uit te dragen: ambacht, versheid en kwaliteit. Bovendien zijn de 
assortimenten – met aan de ene kant de heerlijke vlaaien en taarten en aan 
de andere kant de verrukkelijke bonbons – perfect op elkaar afgestemd.

Leonidas en MultiVlaai openen combinatiewinkels

Advertentie: 

http://brood.net/
http://www.leonidas.com/
http://www.bvtbs.com/
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Beide partijen hebben gekozen voor deze unieke 
samenwerking om een nog bredere inspiratiebron  
te kunnen zijn voor bakkers en vooral ook om bak-

kend Nederland nog beter te kunnen ondersteunen. 
Met CookieDough én grondstoffen van Steensma, 
zoals bijvoorbeeld  Damco muffin/cupcake mix of 
verschillende Chocuise souplesses zijn prachtige 
eindproducten eenvoudig en rationeel te maken. 
Alle ontwikkelde receptideeën  zijn gebundeld in 
één boekje en verkrijgbaar sinds 6 mei! Bij afname 
van 32 kg grondstoffen ontvangt de bakker 25 
CookieDough zwembanden. Naast de unieke 
cookie-vormige zwembanden ontvangt de bakker 
onder ander een receptenboek met CookieDough 
productideeën, een concept persbericht voor 
lokaal gebruik, beeldmateriaal voor het narrow-
casting systeem en 3x een A3 formaat poster, met 
ruimte voor eigen communicatie.  

Meer informatie: 

Steensma B.V.
Tel. +31 (0)88 16 32 000 
www.steensma.com

D. van der Pol en Zonen B.V.
Tel. +31 (0)416 692 785
www.vdpol.nl

Van der Pol introduceert in nauwe samen-
werking met Steensma CookieDough voor de 
ambachtelijke (banket)bakkerij in combinatie 
met heerlijke basisgrondstoffen en eenvoudi-
ge, maar vooral vernieuwende recepturen. De 
stukjes koekjesdeeg zijn gemaakt met heerlijke  
melkchocolade. Zowel bevroren, gekoeld als 
gebakken komen de  deegstukjes helemaal tot 
hun recht, met in iedere vorm andere toepas-
singsmogelijkheden.

Van der Pol en Steensma introduceren CookieDough

De IBA is altijd speciaal. Eens in de drie jaar 
een vakbeurs op wereldniveau lijkt wellicht wat 
weinig, maar IBA maakt het altijd waar. De meest 
vooraanstaande bedrijven uit de wereld bereiden 
zodoende ook minuscuul voor op de beurs, en 
bewaren hun innovaties in het diepste geheim om 
tijdens IBA bekend te maken. 

Gelukkig zijn niet alle ontwikkelingen top secret 
en dus leest u in de volgende uitgave van NBT 
Magazine al het één en ander van wat u kunt 

verwachten tijdens IBA 2015. Bekende exposanten 
uit ons land komen aan het woord en lichten een 
tipje van de sluier op wat betreft hun noviteiten. 
De volgende uitgave van NBT Magazine verschijnt 
op 4 september.

Meer informatie:
www.iba.de

Nog een paar maanden wachten en dan is het weer zo ver: IBA 2105. Van 12 tot en met 17 september 
is de Messe in München het terrein van de internationale bakkersbranche. Al sinds 1949 is de IBA het 
meeting point voor experts uit alle geledingen van de bakkerijwereld. Dit jaar zijn er meer dan 1.200 
exposanten aanwezig om de laatste innovaties, trends en technische ontwikkelingen te tonen aan ruim 
70.000 bezoekers uit 160 landen.

IBA 2015 – 12 tot en met 17 september

 

Advertentie: 

http://www.steensma.com/
http://www.vdpol.nl/
http://www.iba.de/
http://www.bvtbs.com/


BFA deegbewaarkast

De BFA is een deegbewaarkast om het rijsproces te vertragen en de deegstukken 
gecontroleerd te laten rijzen over een bepaald tijdsbestek dat de bakker zelf kan bepalen.

• Groot assortiment aan verschillende modellen
• Mobiel, staat op drie wielen en twee 
 verstelbare poten
• Geschikt voor bakken en platen
• Kast wordt stekkerklaar geleverd
• Watertoevoer en -afvoer nodig
• Deur handling kan links of rechts
• Ideaal voor desemdegen
• Nachtoverbrugging
• Weekendoverbrugging
• Digitale programmering

EverBake Capway | De Aar 1 • 8253 PN Dronten | Tel. +31 (0)88-7300000 | info@everbake-capway.nl | www.everbake-capway.nl

Meer informatie? Tel. 088-7300000

EverBake Capway is 

producent van: 

• Broodkoppels

• Bakplaten

• Transportwagens

• Oliebollijnen 

• RVS specials 

En erkend leverancier van: 

• Bongard ovens  

• Bongard bakkerijmachines

Servicedienst

Till 30% cheaper as traditional low 
tensioning system

Less services
Up / and down with the same system
2 belts in 1 spirals possible
Zero slip
Open structure
Easy maintenance
Easy to clean
Longer live time
Only 1 engine
Less energy consumption
Less total system weight
Reduces belt tensioning
Increase profitability
Minimize product orientation issues
Enhance production capacity

www.unifreezing.nl

NEW

Direct Driven Spiral

· Spiral freezers
· Spiral Coolers
· Impingememt freezers
· IQF flow freezers
· Cartonbox freezers
· Plate freezers

Onze machines zijn geëngineerd volgens de hoogste hygiëne eisen!

mailto:info@everbake-capway.nl
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.unifreezing.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.unifreezing.nl/
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H2 automatisering ontwikkelt 
In-Line-Bloemtemperatuurmeting

Het meten van de temperatuur van bloem is een 
lastige opgave. Waarom? Ton legt het uit. “De 
bloemtemperatuur wordt meestal in de weegbun-
ker gemeten. Bloem is thermisch een hele goede 
isolator en het is lastig om de bloemtemperatuur 
goed te meten. Hoewel H2 al heel lang een tem-
peratuursensor gebruikt die heel weinig thermisch 
massa heeft, ijlt het meten van de bloemtempera-
tuur toch erg na, met een niet correcte watertem-
peratuur als gevolg en dus een iets te koud of te 
warm deeg. Bovendien is de puntmeting in de 
weegbunker een groot nadeel. Bij verschillende 

soorten bloem wordt er vrijwel altijd maar één 
soort goed gemeten: de soort die in aanraking 
komt met de sensor. Een tweede nadeel is het feit, 
dat de bloemtemperatuur pas bekend is bij een 
enigszins gevulde weegbunker waardoor er later 
gestart wordt met het aanmaken van het water bij 
batch-georiënteerde systemen en dat leidt soms 
tot capaciteitsproblemen. Een oplossing voor dit 
laatste is om de bloemtemperatuur van de vorige 
keer te bewaren en deze dan te gebruiken. Bij sta-
pelbloem is dat echter lastig want van welke soort 
is dan die temperatuur?”

ILT
De oplossing komt in de vorm van de In-Line-
Bloemtemperatuurmeting. “Bij In-line-
Temperatuurmeting (ILT) wordt een temperatuur-
sensor in de bloemleiding direct bij de weegbun-
ker aangebracht. Tijdens het bloemtransport wordt 
continu de bloemtemperatuur gemeten, dus ook 
de verschillende soorten bloem worden apart 
gemeten. Dat geldt voor alle automatisch te dose-
ren poedervormige grondstoffen: met ILT wordt 
van deze grondstoffen de temperatuur gemeten, 
vervolgens in de computer bewerkt en opgeslagen.

Integrale Temperatuurberekening
“De berekening van de watertemperatuur wordt in 
de Integrale Temperatuurberekening (IT) niet meer 
aan de hand van één meetpunt en/of eventueel 
zakgoed uitgevoerd, maar berekend op basis van 
alle relevante grondstoffen en hun bijbehorende 
eigenschappen. Met de ILT wordt van alle auto-
matisch te doseren grondstoffen de temperatuur 
gemeten; bij de handcomponenten zal dit met 
een hand-ingave (of handsensor) dienen plaats te 
vinden. Van belang is in ieder geval, dat de tem-
peratuur van de grondstoffen met een relevante 

temperatuurbijdrage naar rato wordt meegenomen 
om een nog betere procesbeheersing en dus een 
constanter deegkwaliteit te krijgen. De ILT en IT 
worden al ruim een jaar in de bakkerij toegepast 
met aantoonbaar betere resultaten. De ontwikke-
lingen gaan bij ons gewoon door.”

Voor meer informatie:

H2 automatisering
Tel. +31 (0)73 6421688
www.h2auto.nl

Automatisering is een heel ruim begrip en 

de mogelijkheden tot automatisering zijn er 

volop. Voorbeelden zijn er genoeg en daarover 

leest u in deze uitgave van NBT Magazine nog 

veel meer. H2 Automatisering heeft een voor-

trekkersrol als het gaat om automatisering in 

de bakkerij. Zo profileert het bedrijf van Ton 

Hoogendam zich de komende tijd vooral met 

In-line-Temperatuurmeting. Ton vertelt ons uit-

gebreid over deze ontwikkeling. 

http://www.h2auto.nl/
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Het is goed om te zien dat de economische situ-

atie wat lijkt te verbeteren. Zo zijn er weer meer 

en meer bakkers die durven te investeren in 

een betere toekomst. Zo ook Bakkerij Bruinsma 

in Leeuwarden. Daar is een nieuwe generatie 

sinds vorig jaar aan de leiding in de vorm van 

Pieter-Jan Bruinsma. Het overgaan van het zoge-

naamde ‘stokje’ was voor Pieter-Jan aanleiding 

om de bakkerij geheel op de schop te nemen 

en fors te investeren. Nog steeds geen gemak-

kelijk verhaal, maar hij was bereid het risico te 

lopen. “We moesten ook echt vernieuwen, want 

de oude apparatuur was de dertig jaar al gepas-

seerd”, aldus Pieter-Jan. “Desalniettemin een 

hele onderneming. Uiteindelijk zijn we in zee 

gegaan met Van Asselt & Alferink en zij hebben 

voor ons de gehele broodbakkerij aangepakt.” 

Wij spraken met Pieter-Jan over dit ingrijpende 

project.

Twee Hein EcoStone rotatie-ovens, een Hein duo 
remrijskast, een Nu Air wasemkap, een gerevi-
seerde WP Haton bollenkast, een gereviseerde WP 
Haton kegelopboller en een gereviseerde Benier 
langmaker: dit is het lijstje nieuwe machines 
die Pieter-Jan Bruinsma sinds vorig jaar tot zijn 
beschikking heeft. Met de overname van de bak-
kerij van zijn ouders vorig jaar, vond Pieter-Jan het 
meteen tijd om rigoureus te veranderen. “Er is wel 
wat veranderd ten opzichte van de oude situatie”, 
zegt Pieter-Jan met veel gevoel voor understate-
ment. “We waren gewoon echt genoodzaakt om te 
vernieuwen. We hebben het als familie lang uitge-
steld, terwijl het eigenlijk al eerder had gemoeten. 
Onze ovens waren dertig jaar oud en waren op. 
Dat merkte je ook aan de bakresultaten en het bak-
ken an sich. De oven kon het niet meer aan. Het 

duurde bijvoorbeeld al drieënhalf uur voordat de 
oven op temperatuur was. Dan weet je dat het tijd 
is om afscheid te nemen. Uiteindelijk hebben we 
toch ruimte gevonden om te investeren.”

Mercedes
Dat werd dan ook gedaan. Pieter-Jan schakelde de 
hulp in van Van Asselt & Alferink. “We hebben ons 
in de tijd voorafgaand aan de beslissing natuurlijk 
goed georiënteerd, ook bij collega’s, en we zagen 
veel Hein-ovens voorbij komen. We hoorden 
dat Hein dé ovens in de branche ontwikkelt. 
Sommigen zeiden dat Hein de Mercedes onder de 

ovens is. Wij zijn meer van: eerst zien, dan gelo-
ven. We hebben Stef Alferink dan ook benaderd 
om ons wat wegwijs te maken met Hein en hij 
nam ons mee door het land om met eigen ogen 
te zien hoe bakkers met Hein werken en wat de 
voordelen zijn. We kregen weer dezelfde lovende 
woorden te horen, dus we waren eigenlijk snel 
overtuigd. De goede verhalen hebben uiteindelijk 
de doorslag gegeven om met Van Asselt & Alferink 
samen te werken.”

Voordelen
Intussen werkt Pieter-Jan alweer bijna een jaar in 
de nieuwe situatie, dus wij zijn heel benieuwd 
naar zijn bevindingen tot nog toe. “Het eerste 
verschil met de ovens is alleen de vermindering 
van de stookkosten. Nu is de oven in een half uur 

op temperatuur en de bakresultaten zijn ook veel 
beter. Door de Hein EcoStone rotatie-ovens is dus 
de kwaliteit van ons brood omhoog gegaan. Dat 
is ook iets dat we horen van onze klanten. Het 
vergde in het begin nog wel wat aanpassingen om 
te werken met de nieuwe oven, maar nu zijn we 
super tevreden. Waar we eerst op gevoel bakte, 
gaat alles nu computergestuurd, om nog maar niet 
te spreken van de verandering die de remrijskast 
met zich meebracht.”

Nachtwerk
“Waar we eerst doordeweeks om 03.00 uur ’s 

Van Asselt & Alferink helpt Bakkerij Bruinsma 
aan nieuwe broodbakkerij

“De goede verhalen hebben uiteindelijk 
de doorslag gegeven om met Van Asselt 
& Alferink samen te werken”
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nachts begonnen, is dat nu 05.00 uur en in het 
weekend kunnen we in plaats van 00.00 uur zelfs 
drie uur later beginnen”, vervolgt Pieter-Jan. “Dat 
scheelt dus al heel wat nachtuurtjes per week. 
Ook het werken met de remrijskast vergde een 
andere werkwijze van ons en dat heeft gewoon 
tijd nodig. Nu we een tijdje warmgedraaid zijn, 
is ieder enorm tevreden, met als grootste voordeel 
de toename in kwaliteit en meer nachtrust voor 
de bakkers. Ik zou de verbouwing zo weer doen. 
Sterker nog: ik had het veel eerder moeten doen.”

Snelle oplevering
Naast de Ecostone rotatie-ovens en de Hein 
remrijskast verzorgde Van Asselt en Alferink ook 
de rest van het project voor Bakkerij Bruinsma. 
“We zijn heel goed begeleid in het hele traject 
door Van Asselt & Alferink. Het was de planning 
om het hele project in twee weken te realiseren, 

wat natuurlijk heel weinig tijd is, maar het is 
Van Asselt & Alferink allemaal gelukt. Daarnaast 
moest er zelfs een nieuwe deur komen, omdat 
anders de vele machines niet in de bakkerij 
geplaatst konden worden. Ik ben enorm tevreden 
over hoe het geheel verlopen is en tot nu toe zijn 
we ook nog niet teleurgesteld over de resultaten.”

Kwaliteitsverbetering
Nu Pieter-Jan en zijn medewerkers het werken 
met de nieuwe machines onder controle hebben 
is de kwaliteit van de producten dus toegenomen. 
“De malsheid en de structuur, daarin zit veel ver-
schil. We zien het ook aan onze resultaten die we 
scoren met ons brood bij de NBC-controles. We 
scoren nu achten en negens, waar we voorheen 
dus minder scoorden. Dat is heel fijn, want we 
werken hard om onze kwaliteit te blijven verbe-
teren.”

Klaar voor de toekomst
We mogen wel stellen dat Pieter-Jan meer plezier 
haalt uit zijn werk, sinds hij de gehele brood-
bakkerij heeft vernieuwd. “Het werk is een stuk 
lichter geworden en meer nachtrust doet een 
mens ook goed. We zijn klaar voor de toekomst 
door de aanpassingen. Dit is stap één en het 
volgende dat we willen aanpassen is de winkel. 
We wilden eerst het hart van de bakkerij goed 
aanpakken en dan komt de rest vanzelf. Ik kan in 
ieder geval iedereen aanraden om met Van Asselt 
& Alferink samen te werken, want het is ons heel 
goed bevallen.”

Meer informatie: 

Van Asselt & Alferink
Tel. +31 (0)345 82 02 04
www.vanasseltenalferink.nl

Pieter-Jan Bruinsma

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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“Drie jaar geleden zijn we met de ontwikkeling 
gestart van een eenvoudige geïntegreerde oplossing 
voor het besturen en controleren van de deegbe-
reiding, de FRI-BAKKER”, aldus Sieds. “Dit systeem 
zorgt voor de dosering van meel, water en hulp-
grondstoffen. Na het doseren start de FRI-BAKKER uw 
kneders. Dit allemaal op basis van een vast recept.”

Ingenieursburo Prompt heeft de afgelopen 25 
jaar veel voor de ambachtelijke bakkerij kun-
nen betekenen als het om automatiseren gaat. 
“In het begin lag de nadruk op de kantoor- en 
winkelautomatisering”, aldus Sieds Tuininga van 
Ingenieursburo Prompt. “In samenwerking met 
Alle Wijnstra van MG-Techniek uit Grou zijn we 
begin jaren tachtig gestart met het automatise-
ren van de productie processen in de bakkerij.” 
Dat doet Ingenieursburo Prompt heden ten dage 
onder meer met de FRI-BAKKER, die in samen-
werking met MG-Techniek ontwikkeld is. 

Besturen en controleren van de deegbereiding: 
de FRI-BAKKER van Ingenieursburo Prompt 

R E A ,  c r e a t i v e  s o l u t i o n s .

Sicherheit
geprüfte

Duurzaam

Geheel kunststof 

Flexibel

Eenvoudige montage

Functioneel

Optimale ruimtebenutting

Onderhoudsvriendelijk

Hygiënisch

TÜV en NSF gecertificeerd

Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

REA Industrie en Handelsonderneming B.V.

Van Leeuwenhoekweg 28, 5482 TK Schijndel Holland

Silobesturing
Het systeem doseert nauwkeurig het meel vanuit de silo’s in de weegbunker. Het 
maakt daarbij niet uit of er gebruik wordt gemaakt van blaastransport of van vijzel-
transport. “Na het doseren wordt de voorraad in uw silo’s bij gewerkt. U ziet op 
het scherm altijd de actuele voorraad. Is uw huidige silobesturing aan vervanging 
toe? De FRI-BAKKER is uitermate geschikt voor het vervangen van uw huidige 
silobesturing.” 

Grondstofafweging
Na het doseren van het meel in de weegbunker stuurt het systeem de grondstof-
weegschaal aan. “Op een geïntegreerd display van de weegschaal staat de naam 
van de grondstof en het gewenste gewicht. Door een knop op de weegschaal geeft 
u opdracht voor het volgende ingrediënt. U heeft geen receptenmappen meer nodig 
in de bakkerij en rekenfouten behoren tot het verleden.”

Waterdosering
“Door het meten van het meel in de weegbunker rekent het systeem uit welke tem-
peratuur van het water nodig is voor een juiste kneding van uw deeg”, zo vervolgt 
Sieds. “De geïntegreerde watermenger doseert snel en nauwkeurig. Het verspillen 
van water wordt tot het minimale beperkt door een hele korte voorloop.”

Knedersturing
“Er kunnen tot vier kneders aangesloten worden op het systeem. Zodra alle grond-
stoffen zijn gedoseerd, kunt u op start drukken. De kneder begint en stopt op 
temperatuur of op tijd.” 

Touchscreen
“Voor het besturen van het proces maken we gebruik van een industriële compu-
tereenheid met touchscreen-bediening en kleurenscherm.”

Receptenbeheer
Tot slot stipt Sieds nog even het receptenbeheer aan. “De recepten worden cen-
traal op kantoor beheerd. Hiervoor wordt het programma FRI-PS gebruikt. Dit 
programma kan gekoppeld worden aan Specsplaza voor het maken van de juiste 
productspecificaties.”

Meer informatie: 
Ingenieursburo Prompt, Tel. +31 (0)517 418878, www.fritec.nl
MG-Techniek, Tel. +31 (0)566 620 221, www.mg-techniek.nl

Advertentie: 

http://www.fritec.nl/
http://www.mg-techniek.nl/
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Even snel terugrekenend is het voor HOBA alle-
maal begonnen in 1965. “Op 1 oktober om precies 
te zijn in Baarn”, aldus Nicole Jordens. “Destijds 
begon de heer L. Hoolwerf voor zichzelf. HOBA 
is dan ook een samensmelting van Hoolwerf en 
Baarn. De heer Hoolwerf was tot 1965 in loon-
dienst, maar hij had een duidelijke visie over hoe 
bakkerijmachines gemaakt moesten worden. ‘Wat 
een ander kan maken en verkopen, dat kan ik zelf 
ook wel’, zei hij destijds. Zo is het dus begonnen 
in de garage naast zijn huis. In het begin werd er 
ingezet op service van bakkerijmachines, vooral 
door het reviseren van speculaasmachines. Het 
ontwikkelen van machines zat de heer Hoolwerf 
in het bloed en in 1967 ontwikkelde hij zijn eerste 
blaasapparaat voor het openen van plastic zakken 
middels een luchtventilator. Die werd in eerste 
instantie van hout gemaakt vanwege de schaarste 
en prijzen van staal, maar de constructie was zijn 
tijd ver vooruit, want nog steeds is de basis van 
de Holly Blaasapparaten nagenoeg hetzelfde als 
destijds. Natuurlijk zijn er wel ontwikkelingen 
geweest, maar het geeft aan dat het idee zeer goed 
was.”

“In eerste instantie was de markt nog wat scep-
tisch over het blaasapparaat, maar tussen 1968 
en 1969 werden er bijna honderd stuks verkocht, 
zelfs een aantal naar Suriname”, vervolgt Nicole. 
“Na dit succes kwam er vanuit de branche al snel 
vraag naar andere oplossingen en zodoende zijn 
ook transportbanen, snij- en andere verpakkings-

machines aan het leveringsprogramma van HOBA 
toegevoegd. In 1984 kwam Bert Hoolwerf het 
bedrijf van zijn vader versterken en nam uiteinde-
lijk het bedrijf van zijn vader volledig over. Sinds 
zijn intrede is internationaal ook voet aan de grond 
gekregen. Vooral in Scandinavië was HOBA in de 
jaren tachtig sterk vertegenwoordigd. Nu worden 
onze machines wereldwijd afgezet.”
 
In 2001 wordt de productie uit handen gegeven, 
zodat HOBA zich meer kan richten op verkoop 
en engineering. “Maar in 2008 hebben we de pro-
ductie toch weer in eigen hand genomen”, aldus 
Johan Lammen. “Het bleek dat het vakmanschap, 
de kennis en hart voor het product bij HOBA ligt. 
Dat bleek geen verkeerde keuze, want sindsdien 
zijn we exponentieel gegroeid en zijn we van 
zestien medewerkers nu doorgegroeid naar dertig 

Een prachtige, oer-Hollandse producent van 

broodsnij- en verpakkingsmachines wordt dit 

jaar een halve eeuw oud. HOBA viert dit jaar 

het vijftigjarig bestaan, iets dat niet onvermeld 

voorbij mag gaan. Zodoende was de redactie 

van NBT Magazine op bezoek bij HOBA om 

een terugblik te maken op vijftig jaar snijden, 

verpakken en sluiten van groot- en kleinbrood, 

maar ook om vooruit te kijken. Dit doen wij met 

Bert Hoolwerf en Johan Lammen (Directie) en 

Nicole Jordens (Sales Manager). 

Eenmaal aangekomen in Weesp blijkt HOBA geen 

halve maatregelen getroffen te hebben, want we 

worden onthaald met sierlijke ballonnen, taart 

en zelfs champagne. Reden voor een feest is een 

vijftigjarig bestaan natuurlijk altijd, maar voor 

HOBA geldt dat zeker, want de toekomst ziet er 

ook nog eens zeer rooskleurig uit, zo horen wij in 

ons gesprek met Bert, Johan en Nicole.

Vijftigjarig bestaan HOBA is een halve eeuw 
klantspecifieke oplossingen voor de bakkerij-industrie



C O V E R S T O R Y

N B T  M A G A Z I N E  N R  3  2 0 1 5 23

medewerkers. In Weesp hebben we onze produc-
tieruimte volledig en optimaal ingericht om de 
productie zo goed mogelijk te realiseren en zijn 
zodoende klaar voor de toekomst en dus ook een 
stuk groei.”

Johan kwam zelf in 2003 bij HOBA werken. 
“Eerst ter ondersteuning van Bert, voornamelijk 
op verkoopgebied, maar al snel ben ik ook meer 
bij de overige aspecten van het bedrijf betrokken 
geraakt. Ik ben technisch ingesteld en sta altijd 

klaar voor de klanten. Dit is mijn hobby, waar ik in 
de gelukkige omstandigheid ben geweest om ook 
mijn werk van te maken. Ik ben in 2013 mede-
eigenaar geworden. We hebben zodoende nu twee 
directeuren, waardoor de continuïteit van HOBA is 
gewaarborgd.”  

Daardoor kan de blik op de toekomst gericht 
worden. Door de vraag uit de markt ligt de focus 
momenteel veel op het leveren van turn-key projec-
ten, zo horen wij. Nicole: “We werken hiervoor met 
diverse vaste externe partijen samen. Grotere lijnen 
leveren wordt voor ons steeds belangrijker, ook om 
ons afzetgebied te vergroten. We zijn wereldwijd 

al goed vertegenwoordigd, maar we willen graag 
blijven doorgroeien. Daarbij richten we ons volledig 
op de bakkersbranche, want we merken dat we daar 
sterk in zijn. Je moet je ook concentreren op hetgeen 
waar je goed in bent. In ons geval is dat het snijden, 
verpakken en sluiten van groot- en kleinbrood, met 
klantspecifieke oplossingen.”

“We hoeven niet perse een andere markt op”, zo 
vult Johan aan. “Ons specialisme ligt in de bakkerij-
industrie. Natuurlijk verschuift je focus af en toe op 

andere machines, maar het doel is altijd hetzelfde: 
klantgericht te werk gaan en voldoen aan de behoef-
ten en wensen van de klanten. We willen onze 
klanten altijd optimaal van dienst zijn. We verkopen 
ook liever geen nee. Als we ja zeggen, betekent dat 
we geloven in een goede afloop. Dat houdt echter 
wel in dat je continu moet blijven ontwikkelen. 
De verkoop van deze klant specifieke projecten 
geschiedt doorgaans vanaf papier. Het idee is er, 
maar de oplossing moet nog gerealiseerd worden. 
Dat houdt ons scherp en het lukt gelukkig ook altijd 
om het gestelde doel te behalen. Dat komt door de 
aanwezige kennis, het enthousiasme en het streven 
naar kwaliteit dat intern aanwezig is. We zien overal 
een uitdaging in.”

Gevraagd naar verdere festiviteiten in verband met 
het vijftigjarig bestaan van HOBA, noemt Johan 
onder meer de deelname aan IBA en GULFOOD 
Manufacturing. “We hebben altijd veel waarde 
gehecht aan deelname aan verschillende beurzen 
en daar houden we ook aan vast. Ook nu je meer 
verschuiving ziet naar het internet en social media. 
We hechten veel belang aan het persoonlijk con-
tact met onze bestaande klanten en dealers, maar 
ook voor het leggen van nieuwe contacten blijft 
deelname aan diverse beurzen een belangrijk item 
voor ons. Een beurs geeft daarnaast ook de perfecte 

mogelijkheid om de machines te tonen, want we 
zien dat de klant toch graag de ‘look en feel’ in het 
echt wil ervaren. Tijdens IBA 2015 zullen we onze 
turn-key oplossingen tonen, zoals complete lijnen, 
waarin wij onder andere labelaars en metaalde-
tectoren hebben geïntegreerd. We zijn meer dan 
alleen maar snij- en verpakkingsmachines.”

De afgelopen vijftig jaar heeft HOBA zich altijd 
bewezen als een betrouwbare partner. Dat is ook 
hetgeen Bert Hoolwerf aankaart als iets waar ze 
het meest trots op zijn. “HOBA is vijftig jaar actief 
in de markt en altijd zijn we een stabiele partner 
geweest voor onze klanten. Daar zijn we trots op. 
Wij staan bekend om het meedenken met onze 
klanten, het zoeken naar passende oplossingen 
en daarin altijd de kwaliteit leidend te laten zijn. 
Het gaat dus goed met HOBA. Vooral nu Johan 
mede aan de leiding staat kunnen we gestaag ver-
der groeien, maar wel gecontroleerd. We hebben 
daarnaast een enthousiaste, maar bovenal profes-
sionele groep medewerkers. De basis die vijftig 
jaar geleden is neergezet door de heer L. Hoolwerf 
heeft geleid tot waar we nu zijn en wij gaan er voor 
zorgen dat HOBA zich blijft ontwikkelen om ook 
de komende jaren de betrouwbare partner voor 
onze klanten te blijven.”

Meer informatie:
HOBA
Tel. +31 (0)294 41 11 12
www.hoba.ws

“HOBA is vijftig jaar actief in de markt en 
altijd zijn we een stabiele partner geweest 
voor onze klanten”

http://www.hoba.ws/
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Rinc Europe staat bekend als specialist in het 

ontwikkelen van industriële bakkerijmachines, 

met de nadruk op automatische universeellij-

nen en lamineerlijnen. Met een internationale 

blik weet Rinc Europe een groot aantal pres-

tigieuze projecten per jaar te realiseren. Het 

meest recente project werd door Rinc Europe in 

Frankrijk gerealiseerd, waar een vooraanstaande 

pizzaproducent de beschikking kreeg over een 

nieuw ontwikkelde pizzalijn. Wij spraken met 

Ronald Rijkaart over dit project, waarvoor Rinc 

Europe veel innovatieve oplossingen heeft ont-

wikkeld voor het invullen van de wensen van 

de klant. “Doordat wij een kleine onderneming 

zijn, zijn we in staat snel in te spelen op de 

wensen van de klant. Dat heeft uiteindelijk ook 

de doorslag gegeven voor dit project”, aldus 

Ronald Rijkaart.

Rinc Europe ontwikkelt innovatieve pizzalijn

De redactie van NBT Magazine bezoekt de produc-
tielocatie van Rinc Europe eind april, vlak voordat 
de klant de pizzalijn komt testen met de producten. 
Het is dan ook een drukke bedoening rondom de 
lijn. Toch straalt Ronald vooral kalmte en zelfver-
zekerdheid uit. Vol trots vertelt hij ons over de piz-
zalijn. “De lijn is ontwikkeld voor het produceren 
van geperste pizza’s door een zogenaamde hot 
press. Het bijzondere aan dit systeem is dat de 
lijn heel breed is, namelijk anderhalve meter. De 
capaciteit van de productielijn is maar liefst 120 
pizza per minuut. In samenwerking met WP Haton 

hebben we de lijn kunnen realiseren. Zij verzorgen 
het deeggedeelte van de lijn, waar wij de perslijn 
hebben gebouwd, inclusief het systeem om het 
eindproduct op een karton te plaatsen.”

Proces
“We doseren de deegballen op de band”, zo ver-
volgt Ronald. “Vervolgens indexeren we de lijn en 
wordt de ronde deegbal door de pre-press in de 
juiste vorm gedrukt. Daarna wordt het deeg door 
de hot press geperst. Deze pers-unit is verwarmd 
aan de onder- en bovenkant. Dat systeem is speci-

aal voor deze lijn ontwikkeld. Het deeg wordt aan 
beide kanten gebakken, zodat de gistwerking aan 
binnenkant blijft bestaan. Dat is het innovatieve 
aan deze lijn. Na het persen van het deeg, wordt 
het product voorzien van gaatjes, alvorens de pizza 
naar het continusysteem wordt geleid. Daar wor-
den de pizza’s op een karton geplaats. Als controle 
is er een rejecting systeem geïmplementeerd aan 
het einde van de lijn, waardoor pizza’s die niet op 
een karton zijn geplaatst of karton zonder pizza, 
van de lijn worden gehaald om fouten te voorko-
men. Uiteindelijk wordt het product nog nagerezen 
en krijgt het een topping, maar dat gebeurt op een 
bestaande lijn.”

Out of the box
“Dit is voor ons een heel groot project. Er was dan 
ook internationale concurrentie van andere partij-
en, maar wij zijn uiteindelijk de gelukkige. Hoe dat 
komt? Ik denk dat het in ons voordeel is geweest 
dat we een kleine onderneming zijn, waardoor we 
nog de mogelijkheid hebben om flexibel te zijn. 
We kunnen de machine aanpassen aan de wensen 
van de klant. We bouwen oplossingen voor klanten 
door 'out of the box' te denken. Door samen te 
discussiëren over de mogelijkheden, kom je uit-
eindelijk tot het beste resultaat. De aanloop voor 
dit project heeft ook meer dan een jaar geduurd. 
Je moet korte communicatielijnen hebben, snel 
kunnen schakelen en je moet vooral flexibel zijn. 
Dat is ook één van de redenen dat we dit project 
hebben mogen realiseren, buiten de hoge kwaliteit 
die wij bieden.”
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Om de grote pizzaproducent een goed beeld te 
geven van wat Rinc Europe voor hen kon beteke-
nen, is een aantal referentieadressen bezocht in 
Duitsland en Engeland. “We hebben twee show 
plants waar we met klanten terecht kunnen en 
daar zijn we dan ook op bezoek geweest. De 
klant heeft daar de kwaliteit van de lijnen kunnen 
zien en met onze relaties op locatie kunnen spre-
ken om te horen wat wij doen en wat wij bieden. 
Daar werd heel positief op gereageerd. Ze kunnen 
het beter van anderen horen, dan dat we zelf zeg-
gen hoe goed we zijn.”

Teflon band
De pizzalijn is compleet servo-aangedreven. “We 
hebben de meest innovatieve technieken geïm-
plementeerd in deze lijn. SEW heeft de servo-
motoren geleverd, terwijl Siemens de PLC heeft 
verzorgd. Speciaal voor deze lijn hebben we een 
teflon transportband laten ontwikkelen. Dat heeft 
natuurlijk te maken met de hitte die wordt afge-
geven door de persen. Normaal gesproken gaat 
een band die blootgesteld wordt aan dergelijke 
temperaturen maar een maand mee. Wij hebben 
nu in samenwerking met een externe partij een 
band ontwikkeld die de hoge temperatuur (400°C 
red.) kan weerstaan en vijf maanden mee gaat. 
Daardoor kunnen we de kwaliteit bieden die wij 
voor ogen hebben.”

Om flexibiliteit te bieden, kan de pizzalijn snel 
en gemakkelijk omgeturnd worden om andere 
producten op te produceren. “De koppen kunnen 
zonder tools gewisseld worden, waardoor er snel 
omzettingen kunnen plaatsvinden. Een lijn moet 
tegenwoordig multifunctioneel zijn. Dat bieden 
wij dan ook en zoals gezegd zijn de omsteltijden 
heel kort.”

Nieuwe markt
Met het realiseren van de pizzalijn boort Rinc 
Europe ook een heel nieuwe markt aan. “Waar 
wij bekend staan om bijvoorbeeld onze lamineer- 
en uitwaslijnen, is dit een nieuwe tak van sport. 
We verruimen ons blikveld op deze manier en 
de pizzamarkt is heel groot. Dit is voor ons een 
mooie stap naar een nieuwe markt. Dit project is 
daarnaast ook gerealiseerd voor een groot interna-
tionaal bedrijf, dus wie weet hoe het gaat lopen 
in de toekomst.”

IBA 2015
Wat in ieder geval op de planning staat, is deel-
name aan IBA 2015. “Het is van groot belang voor 

ons om deel te nemen aan de grootste vakbeurs 
in de wereld. We zijn aanwezig in hal 6B en 
we gaan op onze stand een universeellijn laten 
zien waar gevulde producten mee geproduceerd 
kunnen worden. Deze lijn is geschikt voor het 
midden- en grootbedrijf. We verwachten heel 
veel van IBA 2015, ook om ons netwerk in het 
buitenland uit te breiden. We staan in ieder geval 
niet stil, maar hebben onze blik op de toekomst 
gericht”, vertelt Ronald tot slot.

Meer informatie:
Rinc Europe
Tel. +31 (0)345 473 984
www.rinceurope.com

“We bouwen oplos-
singen voor klanten”

http://www.rinceurope.com/


h2 automatisering bv buurschappenlaan 129 5235 EC ‘s-Hertogenbosch 073 - 642 16 88 info@h2auto.nl www.h2auto.nl

wij spreken de taal, begrijpen de 
problematiek en bieden de oplossing

Onafhankelijk van 
machineleveranciers!

ULMA Packaging B.V. 
Techniekweg 19a | 4143 HW Leerdam Nederland | Telefoonnummer: +31 (0) 345 623 800

Volautomaat, halfautomaat 
en hendel machines, met ABO 

garantie voor stil en mooi snijden

Ervaar de vooruitgang in de techniek

Bel ons voor advies of snelle levering: 0594 - 514144
www.abobroodsnijmachines.nl

Goede Bakkers, Goede Machines:

www.rittershaus.eu
info@technischburo.com
T +31 (0) 30 23 12 3 92 
M +31 (0) 6 53 32 45 60

 RVS hefkiepers, 
 deegtrechters, 
 invet-units en 
 deegtransportbanden.

 Belader en ontlader 
 van ovenwagens.

 Kleinbroodinstallaties 
 van 3000 t/m 15000 st/u.

 Silo’s, Grondstoffen- en
 Fermentatietanks. 
 Automatisering.

mailto:info@h2auto.nl
http://www.h2auto.nl/
http://www.abobroodsnijmachines.nl/
http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
http://www.h2auto.nl/
http://www.ulmapackaging.nl/
http://www.abobroodsnijmachines.nl/
http://www.rittershaus.eu/
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“De nieuwbouw-poot van Divardy richt zich op 
het ontwikkelen en fabriceren van machines voor 
de bakkerij-branche”, zo start David. “Bij de ont-
wikkeling van deze machines zijn de kernwaarden 
betrouwbaarheid, hygiëne en energiezuinig. Door 
de combinatie van ervaring en innovatiekracht 
heeft Divardy al diverse succesvolle machines 
ontwikkeld en bij tevreden klanten in bedrijf geno-
men. Door de verschillende soorten depanners, 
zoals de naalddepanner, knabbeldepanner en de 
zuigdepanner, die Divardy op maat kan leveren, 
hebben wij de term ‘de Depanner-specialist’ opge-
eist. Divardy levert naast depanners ook oplos-
singen voor onder andere hygiënische transporten 
voor bakvormen en brood,  oven loading- en 
unloading-systemen, het reinigen van bakvormen 
en het automatisch decoreren van brood door 
een tijgerpapmachine. Uitgekiende oplossingen 
doordrenkt  met jarenlange ervaring uit hun grote 
onderhoudsdienst.”

Theo vult aan: “Bij de onderhoudsdienst van 
Divardy staat een grote groep allround onder-
houdsmonteurs dag en nacht paraat. Deze mon-
teurs kunnen op verschillende manieren en bij alle 
soorten machines van welke oorsprong dan ook 
ingezet worden. Ter ondersteuning of vervanging 
van de technische dienst als er storingen zijn, maar 
ook bij regulier onderhoud, ombouw, revisies en 
specialistische verbeteringen aan de broodpro-
ductielijn. De monteurs zijn zowel mechanisch, 
elektrisch als ook programmatisch opgeleid.”

Samenwerking
Daarnaast onderscheidt Divardy zich ook op een 
ander gebied. “Al jaren willen diverse klanten de 
reservedelen van niet-Divardy machines geleverd 
hebben door ons. Daardoor heeft Divardy inmid-
dels een goed gevuld magazijn met spare-parts 
voor een grote range van machines. Sinds het fail-
lissement van Capway is de vraag naar spare-parts 
explosief gestegen. Om aan deze vraag te kunnen 
voldoen en de betrouwbaarheid te waarborgen is 
Divardy met Everbake Capway in gesprek gegaan 
over een samenwerking op dit gebied. Everbake 
Capway als eigenaar van de Capway-kennis en 
ook de producent van de Capway-transportband 
omarmde deze samenwerking en samen is er de 

afgelopen weken keihard gewerkt aan een com-
pleet pakket van spare-parts.” 

Trots melden beide bedrijven dan ook dat er niet 
alleen een kwaliteitsslag gemaakt is bij de Capway-
transportbanden, maar het ook nog eens gelukt 
is de prijzen van de meeste spare-parts, inclusief 
de Capway-transportbanden, naar beneden bij te 
stellen. “Een dubbele win-win situatie: Divardy en 
Everbake versterken elkaar in kennis en kunde en 
de bakkerij profiteert van de betrouwbaarheid en 
de prijsverlaging. De onderhoudsdienst en machi-
nebouw van Divardy en de Capway kennis van 
Everbake Capway vullen elkaar aan en versterken 
elkaar. Dat geeft ons een unieke plek in de profes-
sionele bakkerij-branche”, aldus David tot slot.

Meer informatie: 

Divardy
Tel. +31 (0)343 523880
www.divardy.nl   

EverBake Capway
Tel. +31 (0) 88-73 00 000 
www.everbake-capway.nl 

Divardy is inmiddels alweer meer dan zestien 

jaar actief in de professionele bakkerij-branche. 

Niet alleen de goed opgeleide en flexibele onder-

houdsdienst, maar ook de innovatieve nieuw-

bouw van machines zorgen voor een gestage 

groei van de onderneming. Nu is een vervolgstap 

gezet in de bedrijfsvoering van Divardy, met het 

opvangen van een gat in de markt op het gebied 

van het leveren van spare-parts. Wij spraken met 

David Rijke en Theo van der Geer van Divardy 

over hoe Divardy zich de laatste jaren heeft ont-

wikkeld en deze nieuwe stap.

Divardy en Everbake Capway gaan 
samenwerken

http://www.divardy.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
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Speciaal voor de realisering van de Green Box 
heeft KOMA in eigen beheer een propaan/
CO2-cascadesysteem ontwikkeld. Het resultaat 
van deze ontwikkeling is meer duurzaamheid 
en een groenere manier van bakken, maar ook 
een mooiere smaak met verlengde narijs en een 
betere procesvoering door het scheiden van pro-
ductie en bakken. Het afbakken in de winkel is 
een trend waar KOMA ook op inspeelt. “Brood 
ruikt het lekkerst wanneer het net uit de oven 
komt. De versbeleving bij de klant is dan het 
grootst. Daarom wordt het steeds belangrijker om 
het brood (af) te bakken waar de consument het 
eet”, aldus KOMA

K-Control
Met de verschillende KOMA-systemen is het de 
bakker mogelijk gemaakt om efficiënt te pro-
duceren en af te bakken wanneer hij of zij dat 
wil. “Dat is zo dicht mogelijk bij de klant en zo 
dicht mogelijk bij het eetmoment, maar wel met 

behoud van de optimale kwaliteit. Door 
snel in te koelen en goed te conditio-
neren in koude neemt de kwaliteit toe. 
Met de nieuwste geavanceerde com-
puterbesturing KOMA-K Control is een 
lange narijs en een goede planning van 
het afbakken nauwkeurig. De befaamde 
CDS remrijskast is daarmee nog verder 
doorontwikkeld. De bakker die echt 
bij de consument wil afbakken kan 
niet meer zonder. De nieuwste KOMA 
Fermentatie-cel heeft de optimale con-
dities voor het rijzen met desem.”

Trend
Een nieuwe trend is het afbakken van 
gekoeld voorgebakken grootbrood. 
De trendwatcher Hans Som geeft aan 
dat de kwaliteit boven verwachting is. 
Het traditioneel bakken wordt op deze 
manier benaderd. 

De voordelen zijn:
- Afbakken waar de consument het brood eet
- Direct beschikbaar en snijdbaar. De kern is na 
 afbakken immers nauwelijks 25 graden 
- Gekoeld voorgebakken brood is minimaal één 
 week houdbaar.

Meer informatie: 
KOMA Koeltechnische Industrie
Ton van Schaik en Wilfried Cox
Tel. + 31 (0)475 47 47 00
www.koma.com

In het kader van duurzaamheid nam KOMA 

vorig jaar een voorsprong met de introductie van 

de Green Box. De Green Box is een innovatie 

door het gebruik van natuurlijke koudemidde-

len, waarmee het gebruik van schadelijke che-

mische koudemiddelen tot het verleden behoort. 

Milieuvriendelijker dus en zodoende de bena-

ming ‘green’. Naast de Green Box heeft KOMA 

een geheel nieuw besturingssysteem ontwikkeld 

waardoor alle systemen gebruik maken van één 

en dezelfde besturing.

KOMA brengt gemak en duurzaamheid in de bakkerij

http://www.koma.com/


T:  024 -3973837   ●  E:  INFO@ESKESPARTNERS.NL   

WWW.ESKESPARTNERS.NL   ● POSTBUS 99  ●  6560 AB GROESBEEK
ESKES & PARTNERS BV ADVISEERT  IN ASSURANTIËN, 

HYPOTHEKEN,  F INANCIËLE  P LANNING EN PENSIOENEN

Wat blijft er eigenlijk voor u 
over als het een keer tegenzit?

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen

        En... als het een keer tegenzit, dan wilt u zorgeloos en kleine-
letter-loos terug kunnen vallen op een adviseur die niet alleen uw 
bakkerijspecialisme doorgrondt, maar daarin ook nog eens aantoon-
baar de beste is. Eskes & Partners dus. 

mailto:INFO@eskespartners.nl
http://www.eskespartners.nl/
http://www.azo.be/
http://www.lsbl.nl/
http://www.eskespartners.nl/
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Het zonnetje scheen volop tijdens de open dag 

van Cambridge bij FoodBelts BV in Borne, Twente. 

Maar niet alleen de zon gaf reden tot vrolijk-

heid, aanleiding van de open dag was natuurlijk 

de introductie van de Direct Driven Spiral van 

Unifreezing BV aan relaties en klanten vanuit heel  

de wereld. De Direct Driven Spiral is een unieke 

spiraalkoeler die niet door een binnentrommel 

wordt aangedreven, maar juist aan de zijkant. Dit 

levert grote voordelen op qua hygiëne, onder-

houd, energiebesparing en nog veel meer. De 

redactie van NBT Magazine was in Borne aanwe-

zig om met eigen ogen de voordelen van de Direct 

Driven Spiral te bewonderen en om de directeu-

ren van Unifreezing BV, Lars Thygesen en Jeroen 

Hannink, te spreken over deze nieuwe ontwikke-

ling binnen het portfolio van Unifreezing BV. 

Jeroen Hannink vertelt ons enthousiast over de 
Direct Driven Spiral. “Speciaal om de Direct 
Driven Spiral onder de aandacht te brengen is 
deze open dag georganiseerd waar mensen uit 
heel Europa op af komen. Ook de Amerikaanse 
delegatie van Cambridge zelf is aanwezig op deze 

heugelijke dag. Zij weten precies hoe de Direct 
Driven Spiral aan te prijzen, want in Amerika 
draaien momenteel al tien Direct Drive Systems. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
laten wij onze klanten graag kennis maken met 
deze nieuwe innovatie.”

Unifreezing BV introduceert eerste Direct Drive  
System tijdens open dag van Cambridge

Lars Thygesen & 

Jeroen Hannink
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“Bijzonder aan de Direct Driven Spiral is dat de 
aandrijving niet in het midden, maar vanaf de 
zijkant gebeurt. Dit betekent dat de het meest 
kwetsbare deel van de machine – de motor – nu 
veel makkelijker bereikbaar is en onderhouden 
kan worden. Op deze manier wordt de kans 

aanzienlijker verkleind dat de band eruit klapt en 
productieverlies kan optreden.”

“Bovendien ‘zweeft’ de Direct Driven Spiral - op 
een roestvrijstalen bodem - twintig centimeter 
boven de grond en heeft zij een open structuur, 
waardoor de machine zeer gemakkelijk schoon te 
houden is. Op het gebied van hygiëne wordt dus 
een grote stap in de juiste richting gezet.”  

“Maar ook op het gebied van energiebesparing is 
veel vooruitgang geboekt doordat de Direct Driven 
Spiral aanzienlijk minder kilowatt gebruikt. En tot 
slot is de Direct Driven Spiral dertig procent goed-
koper dan de traditionele systemen. U zult dan 
ook begrijpen dat we bijzonder trots zijn om deze 
innovatie samen met Cambridge te introduceren!”

Over Cambridge
Cambridge Engineered Solutions startte met het 
weven van gaas in 1911. Vandaag de dag is 
Cambridge 's werelds toonaangevende en grootste 
fabrikant van metalen transportbanden en filter-
producten voor de voedingsmiddelen- en dranken-
industrie. In Amerika heeft Cambridge een grote 
naamsbekendheid in de industrie opgebouwd en 
ook ver daarbuiten worden de kernkwaliteiten 
van Cambridge onderkend. In Nederland heeft 
Cambridge een bijzondere samenwerking met 
Unifreezing BV opgezet, die tot uiting komt in de 
ontwikkeling van de Direct Driven Spiral.

Cambridge is een vertrouwde leverancier van 
oplossingen en staat voor innovatie, leiderschap en 
marktexpertise. Ze analyseren, ontwerpen, fabrice-
ren, installeren en bieden volop service in de markt 
van de transportbandsystemen. FoodBelts BV heeft 
exclusief de Cambridge-vertegenwoordiging in een 
groot deel van Europa..

Unifreezing BV
Unifreezing BV profileert zich met de Direct 
Driven Spiral, maar daarnaast biedt het bedrijf 

nog veel meer op maat gemaakt koel- en vries-
oplossingen. Zo heeft Unifreezing onder meer in 
eigen huis ontwikkelde spiraalvriezers, IQF tun-
nelvriezers, Spiraal koel- en vriessystemen en nog 
veel meer in het assortiment. De Unifreezing BV 
machines onderscheiden zich doordat ze volgens 
de hoogste hygiëne-eisen worden geeïngineerd en 
geproduceerd.

Voor aanvullende informatie:

Unifreezing BV
sales@unifreezing.nl 
www.unifreezing.nl 
FoodBelts B.V.
sales@foodbelts.com 
www.foodbelts.com 
www.cambridge-es.com

Voordelen van de Direct Driven 
Spiral op een rij:

• Tot dertig procent goedkoper dan 
 de traditionele systemen
• Minder onderhoud
• Omhoog en omlaag met 
 hetzelfde systeem
• Twee transportbanden in één 
 spiraal mogelijk
• Geen slip
• Open structuur
• Gemakkelijk te onderhouden
• Eenvoudig te reinigen
• Langere levensduur
• Slechts één motor
• Minder energieverbruik
• Minder totaal gewicht van het 
 complete systeem
• Verminderde bandspanning
• Vergroot de winstgevendheid 
• Verbetert de productiecapaciteit

mailto:sales@unifreezing.nl
http://www.unifreezing.nl/
mailto:sales@foodbelts.com
http://www.foodbelts.com/
http://www.cambridge-es.com/
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Sinds de jaren tachtig zijn nieuwe technieken en 
productontwikkelingen op gang gekomen die er 
voor hebben gezorgd dat de bakker zijn productie 
meer naar de dag kon verschuiven. De deegbe-
waarkasten van Bongard spelen in op de behoefte 
van de bakker. Elke m2 telt in de bakkerij, daarom 
hebben de Bongard deegbewaarkasten een com-
pact design. De kast is van goede kwaliteit, con-
currerend in prijs en in verschillende modellen 
te verkrijgen. Wilt u rijzen, remrijzen, langzame 
of traditionele fermentatie? De BFA kasten van 
Bongard bieden u de mogelijkheid.

Vertragen en conditioneren van deeg
Meteen na het vormen van het deeg wordt het in 

de BFA kast geplaatst. Omdat kou de gistactivi-
teit stopt, vindt er geen fermentatie plaats. Drie 
tot vier uur voor het bakken, warmt de BFA kast 
rustig en gelijkmatig op zodat er een natuurlijk 
fermentatie ontstaat. Een goede warmtestroom en 
optimale luchtvochtigheid zorgen ervoor dat het 
deeg gaat rijzen. 

Meer informatie:

EverBake Capway
Tel. +31 (0) 88-73 00 000
www.everbake-capway.nl

Het rijsproces is veel veranderd de afgelopen dertig jaren. Onze voorouders waren gewend om alles 
rechtstreeks te verwerken. Deeg werd gekneed en ergens in een hoek van de bakkerij lieten ze het bij 
kamertemperatuur rijzen. Deze methode is zeer eenvoudig, maar vraagt om veel nachtwerk om de 
klant in de ochtend te kunnen voorzien van brood. Daarbij hebben technische ontwikkelingen het werk 
een stuk vereenvoudigd. Wat te denken van de deegbewaarkasten van Bongard, waarmee het natuur-
lijke proces nagebootst wordt, zonder dat er nachtwerk aan te pas komt voor de bakkers.

Deegbewaarkasten van Bongard spelen 

in op behoefte van de bakker

Voordelen van de BFA kast

• ‘Plug & Play’ dus meteen klaar 
 voor gebruik
• Keuze uit kast geschikt voor: 
 platen en bakken of een wagen
• Maar liefst tien verschillende 
 maatvoeringen
• Instelbare luchtvochtigheid 30-90%
• Makkelijk schoonmaken

Op het gebied van (draadloze) temperatuurbe-
waking biedt Gullimex revolutionaire systemen. 
Met het TempWeb-systeem heeft u één sensoren-
netwerk voor uw hele bedrijf in huis. TempWeb 
bewaakt, alarmeert en registreert naast tempera-
tuur ook relatieve luchtvochtigheid, drukverschil, 
koolstofdioxide, deurcontactschakelaars en moni-
tort zelfs het energieverbruik.

TempCube
Daarnaast biedt Gullimex een up-to-date oplos-
sing voor onder meer het meten en registreren van 
temperatuur en luchtvochtigheid. “De TempCube 
is onze nieuwste innovatie”, zo horen wij van 
Gullimex. “Dat is onze kleine krachtpatser onder 
de draadloze temperatuurloggers. TempCube mini-
loggers gaan tien jaar lang mee op één batterij en 
registreren naast temperatuur, ook relatieve lucht-
vochtigheid en beweging. Of u nu wilt meten op 
één plek, meerdere locaties of tijdens transport, de 
TempCube is dé uitkomst voor iedere toepassing.”

Assortiment
Om verschillende processen goed te kunnen blij-
ven volgen heeft Gullimex de kabelsystemen en 
(temperatuur)loggers van Ellab en Ebro in het 
assortiment. “Deze zijn verplicht en onmisbaar 
bij de handhaving van de productveiligheid en 
de aansprakelijkheid van de fabrikant. Met onze 
producten van Dansensor, mixers, doseerappara-
tuur, analysers en lektesters, zijn wij marktleider 
met apparatuur voor het verpakken onder bescher-
mende atmosfeer (MAP).”

Hygiena
“Daar waar verse en koelverse producten en 

maaltijden worden geproduceerd zijn wij vaak 
aanwezig met onze handthermometers, tempera-
tuurloggers en hygiënesneltesten. De sneltesten 
van Hygiena zijn als beste gekwalificeerd en intus-
sen het meest verkocht: Iedere twee seconden doet 
iemand ergens ter wereld een test met Hygiena.”

Voor al uw toepassingen moet u dus bij Gullimex 
zijn, zo blijkt wel uit dit verhaal.

Voor meer informatie: 
Gullimex BV
Tel. +31 (0)74 265 77 88 
www.gullimex.com 

“Wat uw toepassing ook is, wat u ook wilt 
meten, bij ons bent u aan het juiste adres met 
meetinstrumenten, systemen en oplossingen van 
uitsluitend topkwaliteit.” Dat is de boodschap 
die Gullimex voor u heeft. Voedsel- en product-
veiligheid zijn daarbij de sleutelwoorden bij 
Gullimex.

Gullimex: veelzijdig, flexibel en 

innoverend in voedselveiligheid

http://www.everbake-capway.nl/
http://www.gullimex.com/


Noord- en Oost- en West-Nederland
Stef Alferink
M 06 - 53 32 56 49

Zuid- en Midden-Nederland
Frans van Huët
M 06 - 53 86 69 33

Beesdseweg 3-5 • 4104 AW  Culemborg • Telefoon +31(0)345 - 820 204 • info@vanasseltenalferink.nl • www.vanasseltenalferink.nl

OVEN- & KOELTECHNIEK

MET HEIN OVENS & KOELTECHNIEK
ZIT JE GEBAKKEN!

mailto:info@vanasseltenalferink.nl
http://www.vanasseltenalferink.nl/
http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Beko Bakkerij Techniek biedt remrijzers, 
SlowProvers, vriesbewaarcellen, invriezers, 
luikenkasten van IceCool aan

Uitgaand van de veranderingen in de bakkersbran-
che laat Beko Bakkerij Techniek zich leiden en 
gaat zodoende op zoek naar een goed aansluitend 
aanbod. De belangrijkste ontwikkelingen volgens 
Beko Bakkerij Techniek zijn:

- Bakkers maken andere productieplanningen 
vergeleken met vroeger, waarbij steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van procesonderbreking. 
Het koelen, vriezen, conditioneren, het in optima-
le omstandigheden opslaan en het SlowProven van 
degen wordt steeds belangrijker. Bakkers stellen 
(terecht) steeds hogere eisen aan deegkwaliteit om 
een optimaal en constant bakresultaat te kunnen 
blijven garanderen aan hun klanten
- Het steeds belangrijker worden van technische 
installaties met fijnafstelling en fijnafstemming 
onderling om in elke fase optimale deegcondities 
te kunnen behalen en te behouden
- Het steeds belangrijker worden van 
hygiëne(richtlijnen) en de bewustwording van het 
belang ervan
- Het steeds belangrijker worden van energiezui-
nig en milieuvriendelijk produceren
- Het steeds belangrijker worden van automatise-
ring, controle, registratie en besturing op afstand

Innovatief
Beko Bakkerij Techniek heeft hiervoor jaren gele-
den een partner gevonden die moest voldoen aan 
de vereisten: excellente kennis, hoogste kwaliteit 
productpallet en toonaangevend in innovatie. “Dat 

is IceCool geworden, gedreven door innovatie en 
verbetering. Beko Bakkerij Techniek biedt nu rem-
rijzers, SlowProvers, vriesbewaarcellen, invriezers, 
luikenkasten van het merk IceCool aan. Verder zijn 
er ook stekkerklare bakkerij vries- en koelkasten, 
remrijskasten en koelwerkbanken verkrijgbaar”, 
aldus Arthur.

Lange termijnvisie
“Beslissingsmakers moeten kiezen voor apparatuur 
die de kwaliteit van het eindproduct verbetert (low 
stress deegconditionering), die voldoen aan de 
steeds hoger wordende hygiënestandaarden – nu, 
maar zeker ook in de toekomst – minimaal energie 
verbruikt en waarbij gebruik gemaakt wordt van 
hoogwaardige materialen en componenten zodat 
een levensduur van meer dan twintig jaar bereikt 
kan worden. Dit alles leidt tot minder kosten en 
minder milieubelasting en dat terwijl de deeg- en 
productkwaliteit erop vooruit gaat. Dus: lange 
termijn investeringen in duurzame apparatuur, 
ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten.”

Sinds enkele jaren levert Beko Bakkerij Techniek 

aan de Nederlandse bakkerij remrijs-, koel- en 

vriesinstallaties van IceCool. Dit jonge en ambi-

tieuze bedrijf, dat gespecialiseerd is in koude- en 

klimaattechniek, heeft als grote drijfveer innova-

tie en de praktische toepassing daarvan met als 

doel de productkwaliteit bij de klant te verbe-

teren. IceCool heeft haar roots in Duitsland en 

heeft daar inmiddels een toonaangevende positie 

weten te verwerven, mede ingegeven door het 

streven naar innovatie. Arthur Vos van Beko 

Bakkerij Techniek legt het één en ander uit over 

IceCool en de voordelen.
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IceCool
Arthur somt de voordelen van IceCool voor ons op: 

1. Als bakkers voor de eerste keer resultaten 
zien van de deegkwaliteit van producten uit een 
IceCool-installatie zijn ze vol bewondering. Veel 
IceCool-features spelen hierbij een rol, maar de 
belangrijkste drie zijn:
a. De Control Unit, met de unieke mogelijkheid 
om te bevochtigen of te drogen al vanaf 0˚C (stan-
daard in de markt is vanaf 15˚C) en bovendien 
aanpasbaar in elke fase, zodat geen of enkel een 
minimum aan kostbaar vocht verloren gaat. Vocht 
dat niet meer ‘teruggewonnen’ kan worden. 
b. De SoftSteam-bevochtiging, afgekeken van 
moeder natuur, waarbij een minimaal tempera-
tuurverschil tussen deegstuk en het (fractioneel 
warmer) bevochtigingswater resulteert in mini-
male stress (en dus een optimale kwaliteit) voor 
het deegstuk. Zeer gering energieverbruik en groot 
verdampingsoppervlak (geen verwarmingsstaven).
c. De oversized verdampers zorgen voor een klein 
temperatuurverschil tussen lucht en verdamper 
zodat uitdroging van het deegstuk gewoonweg niet 
plaats kan vinden.

2. Apparatuur moet gemakkelijk en goed te rei-
nigen zijn om een optimale hygiëne te kunnen 
bewerkstelligen. IceCool-apparatuur is voorzien 
van afgeronde hoeken uit een stuk, nagenoeg 
onzichtbare paneelsluitingen, gladde deuren, geïn-
tegreerde grepen, magneetsluitingen, afdichtingen 
van massief rubber, een speciaal trapprofiel bij 
plaatsing op (in) vloer zodat er minimale vervui-
ling optreedt of invloed van water onmogelijk is. 
Gladde oppervlakken zonder hoeken en richels 
zorgen natuurlijk voor optimale reiniging. De ven-
tilatoren zijn zichtbaar zodat eventuele vervuiling 
direct te signaleren en te verwijderen is. Vervuilde 
ventilatoren gaan eerder kapot en het niet functio-
neren van de ventilatoren hebben een onmiddellijk 
negatief resultaat op het deegproduct.

3. Bij de ontwikkeling en installatie van IceCool-

apparatuur worden alleen de kwalitatief meest 
hoogwaardige materialen en componenten 
gebruikt die perfect op elkaar aansluiten. Een 
voorbeeld hiervan is de standaard geïnstalleerde 
long life vloer, voorzien van een drukverdeelplaat 
die ervoor zorgt dat de doorgaans zware wielbelas-
ting van karren en wagens geen blijvende sporen 
veroorzaken.

4. IceCool ontwikkelt apparatuur die beter is 
voor het milieu en gegarandeerd leidt tot lagere 
energiekosten. IceCool-isolatiepanelen zijn 25% 
dikker dan doorgaans in de markt geleverde pane-

len. Speciale LED-verlichting is geïnstalleerd met 
onzichtbare deurcontacten die ervoor zorgen dat 
de verlichting automatisch aan- en uitgaat bij het 
openen en sluiten van de deur. De Control Unit 
maakt het mogelijk om te 
allen tijde het energiever-
bruik te monitoren en de 
SoftSteam-bevochtiging 
verbruikt minder energie 
dan andere op de markt 
aangeboden bevochtiging-
systemen. De speciale 
configuratie van compres-
sor, oversized condensato-
ren en oversized verdam-
pers zorgt voor ongeveer 
30% minder energiever-
bruik. Minder energiever-

bruik betekent ook minder CO2-uitstoot, dus beter 
voor het milieu.

5. IceCool’s continu-onderzoek naar verbeterin-
gen op alle fronten zorgt voor technisch geavan-
ceerde installaties die voldoen aan alle eisen van 
productkwaliteit, hygiëne, robuustheid, energie-
zuinigheid en gebruiksgemak. IceCool is het eerste 
bedrijf in de wereld dat een milieuvriendelijk 
industriële ‘cascade’ installatie voor koelen en 
vriezen geïntroduceerd heeft, gebaseerd op koel-
middelen CO2 en R1234 (huidige standaard in de 
automobielindustrie). Vrijgekomen warmte wordt 
weer gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.

Besturing op afstand
Standaard kan middels elk media-apparaat (smart-
phone, tablet, laptop of vaste pc), voorzien van 
browser voor internet, de besturing vanaf elke 
locatie gecontroleerd en geregeld worden. “Indien 
er een storing optreedt wordt er een e-mail ver-
stuurd. Geen abonnementskosten, geen telefoon-
kosten. Naar temperatuur- en vochtregistratie 
(HACCP) is ook geen omkijken meer, dit wordt 
automatisch voor meer dan een jaar gelogd”, zegt 
Arthur tot slot.

Meer informatie:

Beko Bakkerij Techniek
Tel. 024-6486288
www.beko-techniek.nl

http://www.beko-techniek.nl/
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De ‘procesbegeleiding’, zoals Gert het noemt, stopt 
niet bij de realisatie van een verpakking. “Na het 
vaststellen van de juiste verpakking zorgen wij ook 
voor de administratieve en logistieke afwikkeling 
van het verhaal. Dat wil zeggen dat wij – om onze 
klanten zo efficiënt mogelijk te laten werken – op 
bestelling zeer nauwkeurig ervoor kunnen zorgen 
dat de bakkerij de juiste hoeveelheid zakken krijgt 
geleverd en dat er niet te veel hoeveelheden op 
voorraad liggen. Wij beheren de voorraad. We leve-
ren 800 miljoen zakken per jaar aan onze klanten. 
We beheersen het hele proces voor onze klanten en 
daardoor zijn we zeer flexibel.”
 
Bij de ontwikkeling van een broodzak komt heel 
wat kijken. Een retailer heeft een bepaalde wens, dat 
moet uitgewerkt en in productie genomen worden, 
door naar de verpakkingslijn van de bakkerij en 
weer naar de winkel. Bunzl is al achttien jaar betrok-
ken in dit proces en werkt als een belangrijke spil in 
de hele keten bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
broodzakken. Met haar expertise weet het bedrijf 
precies wat er nodig is als men een nieuwe verpak-
king wil hebben. De afgelopen jaren zijn er zo heel 
wat innovatieve broodzakken op de markt gekomen. 
Denk aan de geperforeerde zakken met koordjes 
voor vers kleinbrood en de (door)ontwikkeling van 
broodzakken die steeds dunner, maar sterker wor-
den en in de diepvries bewaard kunnen worden. 

Dat laatste heeft alles te maken met de speciale 
KPP-folie die Bunzl in 1996 samen met AFP heeft 
ontwikkeld. “Broodzakken gemaakt van KPP zijn 
glashelder en diepvriesbestendig. Door de samen-
stelling van de folie kan KPP tot wel 30% dunner 
worden geproduceerd zonder aan stevigheid in te 
leveren. In het prille begin waren de zakken 33 
micron dik, maar tegenwoordig maken we zakken 
voor industriële bakkerijen van 22 micron dik. Dat 
draagt bij aan het milieu, want dat wordt minder 
belast op deze manier. Daarnaast heeft KPP het 
voordeel dat er minder dan twee procent restafval 
is, in tegenstelling tot andere oplossingen waarbij 
er vijf tot tien procent afval is. KPP-broodzakken 

zijn geheel naar wens te bedrukken. Dit kan zelfs 
worden uitgevoerd met een speciale bodemvouw 
met afgeschuinde hoeken waardoor de zak zich 
nog mooier naar de inhoud vormt en de bedrukking 
optimaal tot zijn recht komt. Bij ons kan nagenoeg 
alles op het gebied van verpakkingen”, aldus Gert.

Voor Bunzl is de sector industriële bakkerijen zeer 
belangrijk. Dat blijkt wel, want Bunzl heeft een 
groot marktaandeel als het gaat om het verzorgen 
van verpakkingen in deze industrie. “We hebben 
een marktaandeel van tachtig tot vijfentachtig pro-
cent. Dat is inderdaad zeer veel, maar dat heeft ook 
te maken met onze manier van werken. De kracht 
van Bunzl is dat we het hele proces, van idee tot rea-
lisatie, voor onze klanten verzorgen”, besluit Gert.

Op het gebied van verpakkingen is Bunzl Retail 

& Industry één van de vooraanstaande verpak-

kingsleveranciers, zeker ook binnen de food-

sector. Vooral voor industriële bakkerijen heeft 

Bunzl op maat aangepaste oplossingen en mag 

zich met recht specialist noemen. Deze toon-

aangevende rol heeft het bedrijf vooral te dan-

ken aan een ontwikkeling die al in 1996 werd 

gerealiseerd, vertelt Gert Buisman van Bunzl. 

“In 1996 hebben wij samen met onze partner 

AFP een nieuw soort folie ontwikkeld voor de 

bakkerij-industrie die het mogelijk maakt om 

alle goede eigenschappen die nodig zijn voor het 

verpakken van brood in één zak te verzamelen.” 

Dat klinkt veelbelovend. Wij spreken met Gert 

om meer te weten te komen over deze zoge-

noemde KPP-folie en natuurlijk ook de trends op 

het gebied van verpakkingen.

Bunzl vertelt over ontwikkeling van broodzakken en 
verpakkingstrends in de bakkerijsector

S P E C I A L :  V E R P A K K I N G E N
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De nieuwste clip sluitmachine van PS Mako is een 
zogenaamde carrousel clip sluitmachine. “Door 
onze samenwerking met de Duitse fabrikant kre-
gen we de beschikking over de nieuwste ontwikke-
ling binnen het PS Mako-assortiment, de Clip Strip 
Plus®. Het grote voordeel van deze nieuwe clip 
sluitmachine is dat deze direct achter een flow-
packmachine of een ander type verpakkingsma-
chine geplaatst kan worden. Door het uitgekiende 
invoersysteem wordt het verpakte product op het 
juiste moment in de Clip Strip Plus® geplaatst. 
Er kan zelfs worden bepaald in welke hoek het 
product de machine verlaat: op 90, 180 of 270 gra-
den. Door de opstelling is er tevens een beperkte 
ruimte nodig op de vloer. Een ander groot voordeel 
van deze nieuwe PS Mako clip sluitmachine is de 
mogelijkheid om ook verpakkingen die aan beide 
zijde door middel van een seal zijn gesloten, door 
de machine af te voeren. Hierdoor is een bypass in 
de lijn niet nodig”, vertelt Mischa.

Seal
De nieuwe Clip Strip Plus® is een volledig kunst-
stof clip uit polipropyleen. “Deze clip wordt bij het 
sluiten geseald en hierdoor ontstaat een ‘tamper-
evident’ sluiting. Om de verpakking te openen 
moet deze seal worden verbroken. Het mooie aan 
de clips is dat ze in het midden voorzien zijn van 
een gestanst stuk. Nadat de clip is geopend komt 
dit deel los en wordt gebruikt bij het hersluiten van 
de clip. Door gebruik te maken van de Clip Strip 
Plus® kan de metaaldetectie achter in de produc-

tielijn worden geplaatst. Weer een voordeel”, aldus 
Mischa.

Twee sluitmogelijkheden
Binnen het machineprogramma van PS Mako 
bestaat de mogelijkheid om bepaalde modellen 
clip sluitmachines te voorzien van een ‘hybride’ 
clip unit, zo horen wij van Mischa. “Deze hybride 
clip unit kan zowel de papieren of kunststof zak-
ken met de bekende draadclip sluiten of met de 
Clip Strip Plus®. Eén machine dus met twee ver-
schillende sluitmogelijkheden; dat is uniek. Het 
sluitmateriaal voor de Clip Strip Plus® is in een 
aantal RAL kleuren leverbaar en kan desgewenst in 
elke huiskleur worden geleverd. Het sluitmateriaal 
is op rollen van duizendmeter verkrijgbaar. Dit in 
tegenstelling van clip band, want deze rollen zijn 
doorgaans zeshonderd meter per rol. Mocht u 
meer informatie wensen over het door ons gelever-
de machineprogramma of over de Clip Strip Plus®, 
dan kunt u contact met ons opnemen.”
 
Meer informatie: AVT b.v., 
Tel. +31 (0)76 541 52 60
www.avt.nu  

Automatisering is het hoofdthema in deze uitgave 

van NBT Magazine, maar daarnaast belichten 

wij ook oplossingen in verpakkingsland en gaan 

we dieper in op de mogelijkheden als het gaat 

om koelen en vriezen. Banketbakkerij Frijling in 

Dalfsen heeft ter vervanging van een bestaande 

clip sluitmachine bij AVT een splinternieuwe clip 

sluitmachine aangeschaft. Wij spraken hierover 

met Mischa Waterlander van AVT. “Op het laatste 

moment, kort voor de uitlevering, is besloten om 

de nieuwe machine toch aan te passen, waardoor 

er gewerkt wordt met de nieuwe Clip Strip Plus® 

van PS Mako. Deze nog vrij onbekende kunststof 

clip heeft vele voordelen.”

Banketbakkerij Frijling kiest voor 
nieuwe clipsluiting AVT

S P E C I A L :  V E R P A K K I N G E N
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In hartje Weesp zijn wij op bezoek bij Bakkerij 

Abbekerk. Een paar jaar geleden sprak de redactie 

van NBT Magazine al kort met Sander Abbekerk 

naar aanleiding van een grootschalige verbouwing 

van zijn winkel in Weesp. De volledig gerenoveer-

de zaak maakte Sander destijds al trots en dat is er 

in de loop van de jaren niet minder om geworden 

en waarom zou dat ook. Zijn winkel is een mooi 

voorbeeld van een bakkerszaak zoals we er nu 

velen zien: authentiek, ambachtelijk en waar het 

product de boventoon voert. “Je moet beleving 

creëren in de winkel en het beste is nog om zelf 

als gezicht van de bakkerij in de winkel aanwezig 

te zijn, je klanten te helpen en een praatje te 

maken. Dat vind ik in ieder geval het leukste aan 

het vak: bezig zijn met mooie producten maken 

en met mensen werken.”
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Doordat zijn oom een bakkerij had in Bussum, 
kwam Sander op jonge leeftijd al in aanraking 
met het vak. “En ik was meteen enthousiast voor 
het vak”, zo herinnert hij zich. “Ik heb de vak-
school in Wageningen afgerond en ben vervol-
gens werk gaan zoeken. Ik ben onder meer bij 
een industriële bakker terecht gekomen, maar 
daarnaast heb ik ook Pedagogisch Technische 
Hogeschool in Wageningen gestudeerd. Dat 
was een docentenopleiding, maar ik heb daar 
uiteindelijk niet veel mee gedaan. Het bloed 
ging toch kruipen waar het niet gaan kan, want 
na wat omzwervingen, besloot ik op mijn 32ste 
dat het tijd was om voor mezelf te beginnen als 
bakker. Ik heb een advertentie geplaatst waarin 
ik aangaf op zoek te zijn naar een bakkerij in 
de buurt van Almere en pardoes kreeg ik reactie 
van tien bakkers die hun bakkerij graag wilden 
verkopen. Dat zette mij wel aan het denken. 
‘Zou het wel goed gaan in de branche?’ Ik heb 
ze allemaal bezocht, maar uiteindelijk had ik 
het beste gevoel bij Bakkerij Klercq in Weesp. 
Daar was in mijn ogen de meeste potentie om 
te groeien.”

Winkel
De financiering rondkrijgen voor de overname 
bleek heel lastig, maar gelukkig durfde ING het 
uiteindelijk toch aan om Sander een lening te 
geven. “We moesten verbouwen, maar ik heb 
bewust gewacht, want meer geld kregen we toch 
niet van de bank. Zodra de mogelijkheid er was, 
hebben we de zaak rigoureus veranderd. We 
hebben onze eigen geest in het bedrijf kunnen 
stoppen en de geest van de oude ondernemer 
eruit gehaald. Het interieur was enorm ver-
ouderd, oubollig en niet meer up-to-date. We 
wilden graag een andere uitstraling, authentiek 
en de winkel is echt prachtig. Ik ben nog steeds 
gelukkig! Het heeft ons ook geen windeieren 
gelegd, want de omzet zag je navenant stijgen.”

Assortiment
Naast een grootschalige verbouwing, heeft 
Sander het assortiment ook naar zijn eigen hand 
gezet. “Elke bakker heeft zijn eigen visie en 
manier van bakken. Dan krijg je al snel andere 
producten. We hebben een goede combinatie 
tussen groot- en kleinbrood en banket uitgerold 
en we hebben ons natuurlijk op de spelt- en 
desemmarkt gestort. Dat vergt de nodige aan-
passingen, ook vanuit de consument. Ze zijn 
wat onwetend als het op spelt of desem aankomt 
en verwarren het een nogal eens met het ander. 
Het is aan ons in de winkel om ze daar de juiste 
uitleg over te geven en dat doe ik zelf dan ook. 
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“We moeten ons onderscheiden en uitgaan 
van onze eigen kracht”



Ik sta zelf veel in de winkel om bijvoorbeeld 
daarover te praten, maar ik praat eigenlijk over 
van alles. Je bent bijna een psycholoog, maar het 
is ook goed om je klanten te leren kennen. Ze 
waarderen het ook dat ik als bakker zijnde in de 
winkel sta. Dat is leuk om te merken.”

Inspiratie
Om zichzelf niet blind te staren op zijn eigen 
winkel en zijn eigen manier van werken, zoekt 
Sander regelmatig een aantal collega’s op om 
allerlei zaken te bespreken. “Ik kom graag bij 
collega’s over de vloer, want daar leer je heel 
veel van. Ik nodig ook iedere bakker die bij mij 
wil komen kijken van harte uit. Ik ben trots op 
mijn zaak, dus dat laat ik graag zien. Ik ben echt 
niet zo eigenwijs dat ik denk dat ik alles zelf 
weet, want dat is gewoon niet zo. Als je kunt 
profiteren van de expertise van anderen, moet je 
het niet nalaten om daar gebruik van te maken. 
Wat voor de één werkt, werkt niet altijd voor de 
ander, maar je kan er wel ideeën van opdoen.”

Marketing
Zelf waakt Sander ervoor dat hij de kwaliteit van 
zijn producten strikt in de gaten houdt. “Ik ben 
mijn eigen kwaliteitsdienst. Ik moet het zelf wil-
len kopen, anders verkoop ik het niet. Het moet 
er wel mooi uitzien en goed smaken. Anders 
gooi ik het liever weg. Ik wil geen botoxbakker 
worden. Wat ik daarmee bedoel? Dat je mindere 
kwaliteit voorziet van een beter ogend geheel 
om het smakelijker eruit te laten zien. Dat hoort 
niet bij een bakker, maar dat zie je wel terug in 
de supermarkt. We moeten ons onderscheiden 

en uitgaan van onze eigen kracht. Daar moet ik 
ook meer mee doen op marketinggebied. Ik doe 
eigenlijk helemaal niets aan marketing, zoals 
veel andere kleinere bakkers, maar daarin zijn 
bakkers in mijn ogen ook te bescheiden. Als je 
trots bent op hetgeen je maakt, dan moet je dat 
ook laten weten aan je doelgroep. Kijk naar de 
Stadsbakker in Zwolle. Hij is het voorbeeld hoe 
je op een goede manier je winkel in de spotlight 
kan zetten. Marketingtechnisch bouwt hij zijn 
eigen merk en dat doet hij heel goed. Ik kan zelf 
nog een grote stap zetten op dit gebied, bijvoor-
beeld om mij te wapenen tegen concurrentie, 
maar het kost ook tijd en geld. Het is nog een 
uitdaging voor ons om hier wat mee te doen.”

Toekomst
Ondanks zijn opleiding richting het onderwijs, 
heeft Sander zijn passie gevonden in de bak-
kerij. “De bakkerij is mijn leven geworden. Dit 
is gewoon een heel mooi vak. In de toekomst 
wil ik nog wel uitbreiden met een tweede 
locatie. Dat is het ideaal, maar dan moet ik op 
een andere locatie gaan bakken en dan verlies 
ik misschien wel mijn ambachtelijke karakter. 
Nu is overzichtelijk, we draaien lekker en het 
gaat goed, dus waarom zou ik daar verande-
ring in brengen? En ik kan in Weesp nog voor 
meer omzet zorgen, bijvoorbeeld door belegde 
broodjes te gaan verkopen. Daar wordt veel om 
gevraagd. Dat wil ik ook, maar de eerste stap 
zetten is altijd lastig. Als ik ergens voor ga, ga ik 
er vol overtuiging voor. Ik moet dan ook de juiste 
afwegingen maken. Het gaat erom dat de omzet 
stijgt en dat hebben we elk jaar nog gerealiseerd. 

Dat is de bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Sociaal
Sander springt bij waar nodig. “Ik heb vijf bak-
kers in dienst, maar als ik ergens nodig ben, kan 
ik helpen. Ik weet hoe ik deeg moet draaien, 
banket moet maken en bij wijze van spreken 
pak ik broodjes in. Ik ben met alles bezig. Ik rij 
naar klanten om de producten te brengen en zo 
werk ik bijvoorbeeld weer aan de klantenbin-
ding. Weer het met mensen bezig zijn, het soci-
ale contact. Misschien is dat toch mijn grootste 
kwaliteit”, zo besluit Sander.

B A K K E R I J  A B B E K E R K  –  W E E S P
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C O L U M N  M A R I U S  E K S E S

U kunt uw bedrijfsinventaris op twee manieren 
verzekeren. Enerzijds op basis van nieuwwaarde en 
anderzijds op basis van een vaste taxatie conform 
artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Op basis van nieuwwaarde
Veel uitgebreide brandverzekeringen worden afge-
sloten op basis van nieuwwaarde. Hierbij vergoedt 
de verzekeraar de nieuwwaarde van het bescha-
digde object en dat niet alleen bij brand, maar 
ook bij bijvoorbeeld inbraakschade, stormschade 
of waterschade. ‘Dus dat zit wel goed’, zo is de 
algemene gedachte. De praktijk is echter anders. 
Omdat de wetgever heeft bepaald dat een verze-
kerde geen vergoeding mag ontvangen waardoor 
hij na een schade in een voordeligere positie komt, 
het zogenaamde indemniteitsbeginsel, hanteren 
verzekeraars een nieuwwaarde clausule. 

Wanneer uw bakkerij door bijvoorbeeld brand 
wordt verwoest, dan wordt de schade afgewikkeld 
op basis van nieuwwaarde, maar voor bedrijfsin-
ventaris met een dagwaarde van minder dan 40% 
van de nieuwwaarde wordt de schade afgewik-
keld op basis van dagwaarde. Dit geldt voor elke 
brandverzekering op basis van nieuwwaarde. Dit 
betekent bijvoorbeeld, dat u voor uw goed functi-
onerende oven van ongeveer vier jaar oud slechts 
de dagwaarde krijgt uitgekeerd. Het verschil tussen 
de nieuwwaarde en de dagwaarde kan in dit geval 
al € 20.000,- of meer bedragen. U loopt dus grote 
kans dat bij een flinke schade aan uw winkel of 
bakkerij het uitgekeerde bedrag van de verzekeraar 
niet voldoende blijkt om de winkel of uw bak-
kerij weer opnieuw in te richten. Het financieel 
tekort om weer op te kunnen starten zal dan uit 
uw reserves moeten komen of u zal naar de bank 
moeten stappen. De kans dat welke bank dan ook 
overgaat tot het financieren van het ontstane finan-
ciële gat is niet zo groot. Met een verzekering op 
basis van nieuwwaarde is de continuïteit van uw 
bedrijf na een flinke schade dus slechts ten dele 
gewaarborgd.

Op basis van artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek
U kunt bovengeschetst risico en discussie voor-
komen door een verzekering af te sluiten op basis 
van een vaste taxatie conform artikel 7:960 van het 
Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt het indem-
niteitsbeginsel teniet verklaard indien er vooraf 
door een deskundige een taxatie van de waarde 
van de inventaris heeft plaatsgevonden en deze 
door partijen (verzekeraar en verzekerde) wordt 
overeengekomen. Deze verzekeringsvorm keert in 
geval van schade altijd de vooraf getaxeerde waar-
de uit, ongeacht de leeftijd van de inventaris. Het 
laten taxeren en afsluiten van een verzekering op 
basis van een vaste taxatie is dus zeer zinvol omdat 
hiermee optimale zekerheid wordt gerealiseerd 
voor de continuïteit van uw bedrijf na een cala-
miteit. Daarnaast wordt onderverzekering (te laag 
verzekerd bedrag) voorkomen. Volgens dit artikel 
moet u vooraf een taxatie uit laten voeren door een 
deskundige. Deze zal de nieuw- en/of vervangings-
waarde van de inventaris vooraf vastleggen in een 

taxatierapport waarbij alle inventarissen afzonder-
lijk worden beschreven met de getaxeerde waarde. 

In de meeste gevallen zal hierbij de nieuwwaar-
de inclusief installatiekosten gehanteerd worden. 
Wanneer u huurder bent van een pand, is het ook 
van belang het zogenaamde huurdersbelang te 
laten mee taxeren. Dit zijn de door u aangebrachte 
bouwkundige voorzieningen en installaties in het 
pand zoals bijvoorbeeld vloer-, wand- en pla-
fondafwerking, verlichting, elektra, riolering, water, 
verwarming, winkelpui enz. Met een verzekering 
op basis van 7:960 BW is de continuïteit van uw 
bedrijf na een flinke schade volledig gewaarborgd.

Geerlof Haaring van Bakkerijadvies & Taxaties 
merkt hierbij als taxateur desgevraagd op, dat 
een taxatie conform artikel 7:960 BW een andere 
taxatie is dan de taxatie of waardebepaling die 
doorgaans (gratis) door een aantal verzekeraars 
wordt gedaan. Deze waardebepalingen zijn meest-
al alleen bedoeld om het te verzekeren bedrag 
te bepalen en waarbij u de garantie krijgt tegen 
onderverzekering. Maar dit zegt dus niets over of 
u bij een schade de nieuwwaarde of de dagwaarde 
krijgt uitgekeerd. Mocht uw bedrijfsinventaris via 
Interpolis verzekerd zijn, dan raad ik u aan deze 
problematiek met hen of uw tussenpersoon te 
bespreken ter voorkoming van frustratie na een 
schade. Laat tevens controleren dat niet alleen 
het taxatierapport, maar ook de verzekeringspolis 
vermeld dat de taxatie dient voor een verzekering 
overeenkomstig artikel 7:960 BW. Zijn er nog 
nadelen aan het taxeren conform artikel 7:960 
BW? Ja, taxeren kost geld. Maar deze kosten vallen 
reuze mee en een taxatierapport is drie jaar geldig.

Is taxeren van bedrijfsinventaris zinvol? 
Mijn antwoord is volmondig ja. 

Meer informatie: 
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs
Tel. + 31 (0)24 397 38 37
www.eskespartners.nl 

Marius Eskes van Eskes & Partners Assurantie 

Adviseurs gaat dieper in op prangende onderwer-

pen op het gebied van verzekeringen en thema’s 

die hemzelf en de bakkersindustrie bezighou-

den. Dit keer stelt hij de vraag: is taxeren van 

bedrijfsinventaris zinvol?

Marius Eskes

Is taxeren van bedrijfsinventaris zinvol?

http://www.eskespartners.nl/


Goed nieuws voor het milieu én uw portemonnee.

Omdat u met de nieuwe rotatieoven MIWE roll-in e+ (met een rendement van duidelijk 

meer dan 90 %) nog minder energie verbruikt. En dat betekent winst voor u en ons milieu 

• Perfect bakken, zelfs van de meest kwetsbare producten • Exceptionele krokantheid 

bij tot 15 °C lagere baktemperaturen dankzij de gepatenteerde MIWE aircontrol • Eenvoudig 

te bedienen touch-screen-besturing met 250 bakprogramma’s, ieder met 8 bakfasen 

• Easy- en Profi-modus • Hermetisch sluitende deur met instelbare afdichtingen • Een hoger

rendement door schot-op-schot bakken dankzij de kortst mogelijke opstooktijden. 

MIWE roll-in e+: waarschijnlijk de zuinigste rotatieoven ter wereld. www.miwe.com

http://www.miwe.com/
http://www.miwe.com/


 

http://www.kaakgroup.com/

