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ENERGIEWINST

Een visualisatie van hoe een proto- 
type van een High Care Couveuse er 
op een SELO flowpacklijn uit zou kun-
nen zien (In deze opbouw is geen per-
manente ondersteuning nodig).

Met de realisatie van een High Care couveuse kan besmetting van 
de producten worden voorkomen. Daardoor kan een verlenging van 
de houdbaarheid van vleesproducten met een week worden gereali-
seerd. Er zijn al couveuseoplossingen geïmplementeerd in bijvoor-
beeld zuivel. Nu worden ook toepassingen in de vleesindustrie ont-
wikkeld.

‘ Kans op contaminatie 
 effectief verkleinen’

High Care couveuse biedt voordelen

zou ook ruimte bieden voor innovatie. Met uit-
neembare onderdelen zou je bijvoorbeeld meer 
productie op een band kunnen draaien.’

Met de High Care couveuse kan de deeltjes-
druk en/of kans op contaminatie worden ver-
kleind, kan het energieverbruik worden geredu-
ceerd en zijn langere bedrijfstijden van de 
productielijn mogelijk. ‘Eén van de belangrijke 
doelen voor een High Care ruimte of een High 
Care couveuse is het terugdringen van besmetting 
van de producten met deeltjes uit de omgeving’, 
vertelt Van Heijst. ‘Onderzoek heeft uitgewezen 
dat hiermee een verlenging van de houdbaarheid 
met een week gerealiseerd kan worden.’

Perspectiefvol
Ook Selo uit Oldenzaal, ontwerper en bouwer van 
machines voor de voedingsmiddelenindustrie, is bij 
het project betrokken. ‘Het bedrijf heeft aangegeven 
dat zij de High Care couveuse als een perspectief-
volle uitbreiding zien op de lijnen waar zij vers (gas)
verpakking toepassen’, zegt Van Heijst. ‘Binnen de 
versvleessector heeft Selo een sterke positie ingeno-
men met de Selo Pack-verpakking, een makkelijk te 
openen en hersluitbare folieverpakking voor voor-
gesneden vleeswaren en kaas. Deze verpakkingen 
worden gemaakt op een Omori flowpacklijn met 
een speciaal daarvoor aangepaste foliekop, een pro-
ducttoevoersysteem met geïntegreerde traydispen-
cer en een gastoevoersyteem. Om de kwaliteit en 

DOOR WENDY NOORDZIJ - High Care couveuses wor-
den in de toekomstverkenning Routekaart Vlees 
van de Centrale Organisatie voor de Vleessector 
(COV) als perspectiefvol onderdeel voor innova-
tieve ontwikkeling aangemerkt. De adviesbu-
reaus RBK Group en HeijWo zijn door de sector 
gevraagd om te onderzoeken of het bouwen van 
een prototype realiseerbaar is. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland heeft de subsidie 
voor het project verstrekt.

‘Achterliggende gedachte van het onderzoek 
naar de mogelijkheden de toepassing van een High 
Care couveuse is dat de gecontroleerde omgeving 
bij de productie beperkt wordt tot de productie-
band’, legt Gerrit van Heijst van HeijWo uit. ‘Dit 
moet leiden tot een prototype dat dienst zal doen als 
wegbereider voor implementatie in de vlees- en 
foodsector. Zowel gesneden fruit, maaltijdsalades, 
snacks, vlees en vleeswaren zouden in de High Care 
ruimte verwerkt kunnen worden, maar in dit on-

derzoek ligt de focus op de productielijn voor slicen 
van vleeswaren. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden naar een productielijn waar wel of geen per-
manente ondersteuning noodzakelijk is. Bij geen 
permanente ondersteuning moet gedacht worden 
aan vleeswaren die voorspelbaar vallen na slicen en 
waarbij sprake is van staple packproductie.’

Gecontroleerde ruimte
Met de realisatie van een High Care ruimte wordt 
de gehele hal op het niveau van een gecontroleer-
de ruimte gebracht. Van Heijst: ‘Er is weinig voor-
stellingsvermogen voor nodig om te beseffen dat 
er minder input nodig is om een productieband 
tot een gecontroleerde omgeving te maken, dan 
een gehele ruimte. Doordat de gecontroleerde 
ruimte ‘dedicated’ op onderdelen gebracht kan 
worden, zorgt dit voor een flexibele inzet van de 
band. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zuurstofarm, 
temperatuur, luchtvochtigheid en allergenen. Dit 
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De COV heeft samen met de vier brancheorganisaties in de vleessector, AKSV, KNS, Nepluvi en 
VNV een routekaart naar 2030 opgesteld. Met behulp van deze routekaart wordt aan de hand van 
vijf deelprojecten onderzocht hoe de sector in 2030 een energiebesparing van 30 tot 50 procent 
kan realiseren en daarnaast ook stappen kan zetten in het gebruik van duurzame energie en het 
optimaal recyclen van reststromen. High Care couveuse worden in de toekomstverkenning Rou-
tekaart Vlees perspectiefvol genoemd. 
Voor meer informatie hierover zie ook www.routekaartvlees.nl

Routekaart Vlees 

Een versie van de High Care couveuse die geschikt is voor toepassing zonder permanente ondersteuning aan de band, 
zoals staplepack productie.

daarmee de houdbaarheid van de verse vleeswaren 
en kaas nog verder te kunnen verbeteren is het  
afschermen van de toevoer van ‘naakt’ product van 
wezenlijk belang. De afscherming van de toevoer-
banen vanaf de slicer tot aan de foliestraat van de 
flowpacker door middel van de couveuse, levert in 
hun ogen hieraan een belangrijke bijdrage.’

In discussies met experts uit de vleeswaren-
sector is aangegeven dat het wenselijk is om ook 
de foliehouder en de trayhouder te omkappen, 
vervolgt Van Heijst. Ook de invulling van het 
plaatsen van de palen is volgens hem van belang. 
‘Voor een permanente ondersteuning wordt geke-
ken wat de meest optimale manier is om toegang 
mogelijk te maken tot de band, zonder het princi-
pe van High Care aan te tasten. Duidelijk is dat de 
productiebanden op hoge snelheid draaien en dat 
een veelheid aan producten wordt gedraaid die 
ieder hun eigen ondersteuning nodig heeft. Van 
een snelle correctie van goedleggen op een tray bij 
niet voorspelbaar vallende geslicete vleeswaren 
tot het uitnemen van de tray.’

Zwanenberg
De wens van een High Care couveuse in de vlees-
industrie speelt volgens Gerrit Straatsma, 
G&A-manager van Zwanenberg, al decennialang. 
‘Voor bijvoorbeeld de productie van gesneden 
vleeswaren zou een couveuse een prachtige oplos-
sing zijn. Na verhitting kunnen de vleeswaren wor-
den gecontamineerd wat dan ten koste gaat van de 
smaak en houdbaarheid. Als besmetting van pro-
ducten  tot een minimum moet worden voorko-
men, wordt er geproduceerd in een zogenaamde 
high care- of high risk-ruimte. Er gelden heel stren-
ge hygiënevoorschriften voor de medewerkers en 
de lucht wordt gefilterd om de besmetting met  
micro-organismen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Als je je productieomgeving kunt beperken tot een 
kleine ruimte waar het productieproces in de  
machine plaatsvindt, dan is het duidelijk dat de 
kans op contaminatie gewoon heel klein wordt. 

Daarnaast zouden we ook flink op kosten kunnen 
besparen. De lucht in de complete hal zou niet meer 
gefilterd hoeven worden en ook het aantal schoon 
te maken vierkante meters wordt flink kleiner. Dat 
scheelt aanzienlijk in de energiekosten.’ 

Om het perspectief van een High Care cou-
veuse ook voor permanente ondersteuning opera-
tioneel te kunnen maken, is maatwerk nodig, 
weet Straatsma. ‘In de zuivel worden dit soort 
machines veelvuldig toegepast, maar deze pro-
ducten zijn gemakkelijk in bekertjes of pakken te 
schenken. Bij het slicen van vleeswaren is dat an-
ders. Het komt regelmatig voor dat producten niet 
goed zijn gepositioneerd op de schaal of een schaal 
niet helemaal recht op de band ligt. Dan moeten 

we dus ingrijpen. Maar als je daarvoor in de cou-
veuse moet komen, dan is wederom contaminatie 
mogelijk of er moeten speciale toegangsmogelijk-
heden worden gerealiseerd zoals vaste ‘hand-
schoenen.’ Straatsma is overtuigd van de voorde-
len van de couveuse-oplossing en de kansen die 
dit biedt. ‘Deze methodiek zal ongetwijfeld in een 
of andere vorm haar intrede doen in het proces 
van het snijden en/of verpakken van vleesproduc-
ten en snacks. Het mede ontwikkelen, implemen-
teren en het draaien van de pilot vraagt veel tijd 
en inzet van een onderneming. Helaas kan deze 
aandacht op dit moment onvoldoende worden ge-
garandeerd om de piot tot een succes te maken en 
moeten wij deze kans aan ons voorbij laten gaan.’

Markten Producten

Omgevingsinvloeden tot aan verpakken product

Temperatuur Lucht- 
vochtigheid

Lucht- 
kwaliteit 

Zuurstof- 
verlies

Snel  
terugkoelen

Allergenen Onderhoud
aan

machines

Tussen- 
buffer GS/EP

Brood

Banket – X – – X X – –

Bake off – X – – – X – X

Sandwich X X X – – X – –

   Groente Fruit gesneden X X X X – X X X

Maaltijdsalades X X X – – X X X

       Vlees

Vers vlees X – – – X – X –

MDM X – – – X – X –

Slicen X X X – X X X –

Snacks X X X – X X X –

Maaltijden X – X – X X – X

Productie RF X X X X X X X X

 X Van essentieel belang
De omgevingsinvloeden tot aan de verpakking van een product.
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