
 

 

 
                                                                                                                                                                                      

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Geachte lezer, 

Na de ombouw van proces lijn 2 in onze proeffabriek zijn de eerste weken in gebruik 

veelbelovend! Wat we direct merken is: 

o Gebruiksvriendelijkheid: onze operator merkt meer gemak en soepelheid van 
aansturing 

o Flexibiliteit: in de nieuwe processing kan er gemakkelijker overgeschakeld worden 
o Rendement: we kunnen meer doen op 1 dag 
o Accuratesse: de parameters reageren sneller op wijzigingen en blijven constanter op 

1 level 
o Rapportage: de eerste rapporten worden al aan de klanten aangeboden, zowel 

grafieken als tabellen! 
o Data: we zijn gestart met het analyseren van de gegenereerde data 

 
Ja natuurlijk hebben we ook onze opstartproblemen; onze processen zijn dermate klein van 

omvang dat de doorstroming wel eens hapert. Samen met de machinebouwers gaan we 

beoordelen welke aanpassingen we daarin nodig hebben om het proces verder te 

professionaliseren. 

Wat hebben we de afgelopen 2½ maanden reeds aan proeven uitgevoerd? 

• Proefvoeders gemaakt voor vleeskuikens 

• Voersoorten geperst met een veel hoger aandeel ruwe celstof  

• Hondenvoer met algen 

• Varkensvoer met aardappelstoomschillen 

• Experiment met een hondensnoepje 

• Persbaarheid van 2 eiwitrijke producten 

• Test met verblijftijden in conditioneren pluimveevoer 

• Technologische test hondenvoer 
 

Tijdens deze testen raken we steeds meer bedreven om op een goede professionele manier 

om te gaan met het nieuwe proces. Er zitten vooral voordelen van nieuwe machines in het 

conditioneer proces en het koel en droogproces. De stoom- en waterdosering is nu ook beter 

afgestemd op de gereduceerde capaciteit (200-800 kg/uur). Bovendien hebben we nu ook 

meer mogelijkheden om bij te sturen in het relatief moeilijke extrudeer proces. Een ander 

voordeel is het werken met kleine hoeveelheden voer. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten 

voor de klant. Er kan een variant extra getest worden en dit komt ten goede aan de 

technologische oogst! 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn verheugd te melden dat onze virtuele toeren goed bezocht zijn; bij een groot aantal 

mensen zijn nu de mogelijkheden van de proeffabriek bekend en dat zien we terug in de 

aanvragen. Vandaar dat we recent besloten hebben dat ons team uitgebreid zal gaan 

worden met een allround operator. Vooral omdat er niet alleen proefdagen in de aanvraag 

zitten maar ook omvangrijkere projecten. Deze verlangen een gedegen voorbereiding en dit 

vraagt om een opschaling in personele kracht. 

Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden bestaan, dan zijn we goed bereikbaar, 

zowel per mail, met de telefoon of zelfs met een bezoekje. 

 


