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Samen met twaalf bedrijven, kennisinstellingen en steun van het 

ministerie van LNV via Topsector Agri & Food zijn we gestart met 

het project “Circulaire Bio-economie”. Gezamenlijk wordt de 

haalbaarheid onderzocht hoe reststromen en bijproducten, op 

grote schaal, veilig tot waarde gebracht kunnen worden via de 

diervoedersector. 
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Circulair inzetten van 
reststromen en co-producten
Circulair inzetten van 
reststromen en co-producten

HAS Hogeschool

Daarom zijn momenteel vier 

studenten van HAS Hogeschool voor 

Coppens een rekenmodel aan het 

ontwikkelen dat de circulariteit van 

diervoeders kwantifi ceert. Als de 

circulariteit van diervoeders gekwanti-

fi ceerd kan worden, kan niet alleen de 

discussie over circulaire diervoeding 

transparant en rationeel gevoerd 

worden met de retail en de consu-

ment. Er kan dan ook geoptimaliseerd 

worden op het verder verhogen van de 

circulariteit van diervoeders. 

Coppens Diervoeding beschouwt 

circulariteit, als onderdeel van een 

duurzame veehouderij, als een 

belangrijk innovatiethema. Wij 

kunnen een cruciale rol spelen bij het 

hergebruiken van reststromen en het 

verder sluiten van de kringlopen.

Daarnaast wordt gekeken hoe we 

meer gebruik kunnen maken van 

Europese eiwitbronnen. Zo is 

bijvoorbeeld een onderzoek gestart 

naar de mogelijkheden om fosfor vrij te 

maken uit plantaardige co-producten 

en eiwitrijke fracties te verkrijgen vanuit 

vlinderbloemige planten, zoals erwten. 

Het doel is om bijproducten zo veel 

mogelijk te kunnen hergebruiken voor 

de meest waardevolle toepassing.  

Ontwikkeling rekenmodel

Het verhogen van het aandeel 

circulaire grondstoffen is een goed 

streven, maar hoe bepaal je hoe 

circulair een bedrijf of product 

werkelijk is? We kunnen wel zeggen 

dat we ‘circulair’ voer produceren, 

want de grondstoffen komen van 

dichterbij of we verwerken geen of 

weinig soja, maar dat is vooral een 

gevoelskwestie. Er bestaat nog 

geen specifieke en gevalideerde 

methode waarmee de circulariteit 

van diervoeders objectief en 

onderbouwd gekwantificeerd kan 

worden. 
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Even voorstellen: 

Tom Veldhuizen 

Vervolgproef: 

‘Vroege voeding bij kuikens’ 

info@coppens.nl
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Netto 
vleeskuiken

resultaten

Agenda
7 – 8 september

Je bent van harte welkom 

in onze stand tijdens de 

Agrarische Dagen in Someren. 

Momenteel is onze innovatiemana-

ger Maarten Hollemans, in samen-

werking met Wageningen Universi-

teit, een vervolgonderzoek aan het 

doen naar vroege voeding bij 

kuikens. In deze proef wordt gekeken 

of de kuikens, die direct worden 

gevoerd na uitkomst, robuuster zijn 

en beter om kunnen gaan met 

Sinds 1 april is Tom Veldhuizen uit 

Geldrop de nieuwe fi nancieel 

directeur van Coppens. Tom volgt 

hiermee Jan Breukers op, die zijn 

handen vrij wilde hebben om andere 

projecten op te pakken.

Tom was zes jaar werkzaam bij 

A. Jansen BV in Son en Helmond als 

fi nancieel directeur. Daarvoor heeft 

hij negentien jaar bij Starline in 

Valkenswaard gewerkt in diverse 

functies, waarvan de laatste jaren 

infecties op latere leeftijd dan 

kuikens die dit niet hebben gehad. 

Zo willen we onderzoeken of de 

kuikens veerkrachtiger zijn en beter 

om kunnen gaan met factoren die de 

groei en gezondheid beïnvloeden.

Kunnen ze  hierdoor ook constanter 

blijven presteren?

Lees meer op www.coppens.nl

als fi nancieel directeur.

Tom: “Familiebedrijven spreken mij 

zeer aan. Ik heb een enorme 

bewondering voor dit soort 

ondernemerschap en probeer dit 

vanuit mijn professie zo goed 

mogelijk te ondersteunen en waar 

nodig ook een klankbord te zijn vanuit 

de fi nanciële hoek. Ik ben erg 

enthousiast en gemotiveerd en  

vertrouw er op, dat we er met elkaar 

een succes van gaan maken.”

25% beste gemiddeld

V.C. 1.54 1.56

V.C. 1500 gram 1.13 1.17

Afl evergewicht (gr) 2540 2476

Groei (gr/dag) 63.0 62.4

Uitvalpercentage 2.82 2.95

Periode 1 januari t/m 31 maart 2019



In gesprek 
met...
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Vleesvarkenshouder Wim van Rooij uit Venhorst;

Door te veranderen 
kun je resultaten 

boeken

Varkenshouder Wim van Rooij bespreekt samen met adviseur 

Kees van Aar (staand) de voergift per ventiel. 
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Wim van Rooij heeft in Venhorst een vleesvarkens-

bedrijf met 3.000 vleesvarkens. Het loopt allemaal 

prima op zijn bedrijf, maar er zijn zeker verbeterin-

gen mogelijk. Wim staat open voor veranderingen 

en heeft in de afgelopen periode dan ook het 

nodige, met succes, aangepast om zijn resultaten 

te verbeteren. 

Grote groepen opgesplitst
“Een van de grootste veranderingen was het opsplitsen 
van de grote groepen met 260 vleesvarkens naar vier 
kleinere groepen van 65 dieren. Dit was nodig omdat veel 
vleesvarkens de gewenste groei niet konden halen,” 
vertelt Wim. “De Optisort weegunits, waar de varkens 
doorheen moesten voordat ze konden vreten, waren niet 
optimaal voor de grote groepen. Mede doordat de zware 
varkens voor de ingang gingen liggen. We hebben van 
alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat alle varkens 
goed konden vreten, maar dat lukte niet voldoende. Twee 
jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt.”

Weegunits verkocht
“Ik heb destijds de weegunits verkocht en de hokinrichting 
aangepast. De voerbakken heb ik bijvoorbeeld een 
kwartslag gedraaid, zodat de groepen door de bakken 
worden gescheiden,” vervolgt Wim. “Ik ben erg te spreken 
over deze veranderingen. Het is wel jammer dat we nu 
minder informatie over de gewichten per vleesvarken 
hebben, maar de resultaten zijn verbeterd en dat telt.” 

Vier fasen voedering
“Ik pas een vier fasen voedering toe. Met het Spotmix 
voersysteem wordt op dit moment 25 keer per dag een 
portie droogvoer naar de afdelingen geblazen. Vlak voordat 
dit voer de afdeling in komt, wordt het gemengd met water 
en komt het als brij in de trog. De voerschema’s kunnen 
goed verwerkt worden met dit voersysteem en de overscha-
kelingen gaan probleemloos. Ik kan op elk moment van de 
dag per ventiel zien wat de voergift is. Als ik een afwijking 
zie in de voergift, ga ik meteen op zoek naar de oorzaak. De 
varkens hebben zo de hele dag beschikking over het voer, 
waardoor er weinig onrust is in de stal.”

PIA problemen opgelost 
“Coppens is als voerleverancier bij me binnengekomen 

omdat we te veel problemen hadden met PIA. We kregen 
dit niet onder controle. Gelukkig is dit probleem 
inmiddels wel opgelost en is het uitvalspercentage een 
stuk verbeterd. Het werkt nu een stuk prettiger. Het 
oplossen van PIA was dan ook mijn eerste doelstelling 
met Coppens. 
Voor de komende periode hebben we nieuwe haalbare 
doelstellingen afgesproken. Ik wil graag de groei en de 
voederconversie verbeteren en de uitval verder verminde-
ren. We leggen de focus op een bepaald onderwerp en 
werken daar dan stap voor stap naar toe. De adviseurs van 
Coppens zijn voor mij de ‘oren’ van mijn bedrijf. Zij komen 
op veel bedrijven en weten wat er wel of juist niet werkt. 
Dan pik ik er wel de dingen uit die ik zie zitten,” lacht 
Wim. “Als het past op mijn bedrijf ga ik ermee aan de slag. 
Alleen door zaken te veranderen, kun je resultaten boeken.” 

Van beren naar borgen
“In de afgelopen ronde zijn we overgeschakeld van beren 
naar borgen en zijn we van Piëtrain naar Tempo’s gegaan. 
Dit geeft ook meer rust. De borgen en gelten worden nu 
volgens een apart voerschema gevoerd. Het is een mooie 
uitdaging om het beste uit beide groepen te halen.” 

Hokverrijking
“Als hokverrijking heb ik tegenwoordig overal in de stal 
jerrycans met wroetmix erin hangen. Als een varken tegen 
de ketting tikt, die er tegenaan hangt, valt er gedoseerd wat 
wroetmix op de vloer. Hier gaan ze direct in snuff elen. 
Daarnaast heb ik in elk hok drie stukken hout aan een 
ketting hangen, waar de varkens aan kunnen bijten. Deze 
vervang ik elke ronde door vers hout.” 

Metingen luchtkwaliteit
“Coppens Diervoeding voert met regelmaat metingen uit 
in mijn stal. Zo wordt ieder jaar de weger bij de voerin-
stallatie nagewogen en hebben ze in de afgelopen periode 
veel luchtkwaliteitmetingen verricht. De conclusie was 
onder andere dat er meer geventileerd zou moeten 
worden, maar dat de temperatuur dit eigenlijk niet 
toeliet. De inlaatventielen zijn nu continu aan het 
doseren. Dit moet stabieler worden en minder afhankelijk 
zijn van de weersomstandigheden. Dit wil ik gaan 
verbeteren met een winddrukkap. Ik ben me nog aan het 
oriënteren hoe ik dit het beste kan doen.” 

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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We willen topprestaties

In gesprek
met...

Jerry en Monique van der Gun uit Yerseke

V.C. 1.52

V.C. 1500 gram 1.13

Afl evergewicht (gr) 2516

Groei (gr/dag) 63.7

Uitvalpercentage 2.63

Resultaten van der Gun 
van de laatste ronden



|  P7

Toen Jerry in 1992 op het bedrijf van zijn vader 

begon, telde het bedrijf 100.000 vleeskuikens. 

Inmiddels is het uitgegroeid naar 168.000 

vleeskuikenplaatsen en zijn er nog plannen voor 

uitbreiding. 

Jerry: “Vanaf 2012 zijn we gestart met het vervangen van de 

oude stallen. Momenteel zijn we de laatste stal aan het 

bouwen. Het hele bedrijf is nu strak en opgeruimd. We 

hebben de stallen zo ingericht dat we klaar zijn voor alle 

concepten. We hebben dus multifunctionele stallen en 

kunnen alle kanten op.” 

Enrichment concept

Jerry: “Enkele rondes geleden zijn we overgestapt op het 

Enrichment concept. Er was vraag naar deze kuikens én het 

levert extra’s op, omdat we ook iets extra’s doen. Zo zijn de 

stallen allemaal voorzien van daglicht en speeltjes in de 

vorm van kettinkjes aan de drinklijnen. De zitstokken zijn zo 

gemaakt, dat we ze ook kunnen gebruiken om broedlades 

op te leggen. Tot nu toe bevalt het concept goed, het loopt 

lekker en als het lekker loopt komt de rest vanzelf.”  

Eieren uitbroeden in de stal

“We waren nieuwsgierig naar het uitbroeden van de kuikens 

in de stal en zijn daar drie jaar geleden mee begonnen,” 

vervolgt Monique. “Sindsdien broeden we de eieren in de 

stal uit. Om het verschil goed aan te kunnen tonen, hebben 

we een tijd geleden in één stal de kuikens uitgebroed en in 

een andere stal eendagskuikens laten komen. Het verschil 

was duidelijk: Kuikens die in de stal uitkomen zijn rustiger, 

zitten meteen verspreid over de hele stal en hebben een 

voorsprong op de gebrachte kuikens. Je wint bijna een dag 

omdat de kuikens eerder aan het eten zijn. Bovendien 

hebben we sinds het uitbroeden in de stal geen entero-

kokken. 

Afgelopen ronde zijn we in een stal overgestapt op het 

Nestborn concept, waarbij de eieren op de grond worden 

uitgebroed. Ook dat werkt erg goed. Ik ben tijdens het 

uitbroeden vaak met een thermometer in de stal te vinden 

om de schaaltemperatuur te meten en na uitkomst de 

kuikentemperatuur. We willen zeker weten dat het allemaal 

goed gaat.”

Opvang kuikens

“Aan het begin van de ronde zorgen we ervoor dat het 

kuikenpapier en de pannen goed gevuld zijn met startvoer 

zodat ze aan de gang kunnen. De eerste dagen zetten we 

de kuikens acht tot tien uur donker. Na vijf à zes dagen is 

het nog zes uur donker en vanaf drie weken gaan we naar 

vier uur donker. Hierdoor krijg je rust in de tent. Het blijkt dat 

de kuikens er positief op reageren. Door deze manier van 

werken wordt de capaciteit van de krop en de maag 

optimaal ontwikkeld. De Ross kuikens kunnen zo makkelijk 

veel voer opnemen en goed groeien,” lacht Jerry.    

Ambitieus met technische resultaten

Monique: “We hebben er een hekel aan als een ronde niet 

goed loopt. Dan moet de oorzaak gevonden én opgelost 

worden. Zo hebben we wel een jaar moeten sleutelen om 

het klimaat precies ingesteld te krijgen zoals we wilden. Dat 

leverde echt wel nachtmerries op, maar nu is alles 

gefi netuned en werkt het heel goed. De grote lijnen op ons 

bedrijf zijn goed. De basis voor topprestaties ligt er. 

De details optimaliseren we echter iedere ronde weer. 

We focussen ons daarom op de kuikens. We hebben geen 

neventakken en zijn veel in de stal. We willen graag in de 

top van de vleeskuikenklanten van Coppens mee draaien.” 

Antibiotica vrij

“De gezondheidsstatus van ons bedrijf is goed en we doen er 

alles aan om dit zo te houden. Zo hebben we bijvoorbeeld 

gekozen voor luzernebaaltjes, omdat dit de veiligste keuze is. 

Ook besteden we zeer veel aandacht aan het reinigen en 

ontsmetten van de stallen. Dit is super belangrijk ook al 

wonen we in een pluimveearm gebied. 

We gebruiken op ons bedrijf al een aantal jaar geen 

antibiotica meer. Dit wordt door onze slachterij goed 

beloond met een antibioticavrij-toeslag. Ons doel is om 

onder de 1.10 te draaien zonder antibiotica.”  

Snel schakelen

“Waarom we voor Coppens hebben gekozen? Het moet 

goed lopen en vervolgens ook in de portemonnee lekker 

aanvoelen. Bovendien hou ik van duidelijkheid en transpa-

rantie. Als er een belofte wordt gedaan, dan moet het ook 

gebeuren. Er moet snel geschakeld kunnen worden als er 

iets is. En dat gebeurd ook,” besluit Jerry.

info@coppens.nl
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Het varken centraal 
bij hokverrijking 

Als varkens niet kunnen wroeten of zoeken naar 

voedsel heeft dat nadelige gevolgen op de 

gezondheid en prestaties van het dier. Dit heeft 

ertoe geleidt dat in 2003 het gebruik van hokverrij-

king wettelijk is vastgelegd. Onze adviseurs 

kunnen helpen bij het opstellen en uitvoeren van 

een praktisch verrijkingsschema. Tijd voor een 

gesprek met twee van onze collega’s, Kees van Aar 

en Harold Veens, over hokverrijking.

Kees van Aar, 
“Een adviseur kan het 
onderwerp hokverrijking  
bespreken tijdens een 
bezoek. Daarbij houden 
we natuurlijk rekening 
met de praktische 
toepasbaarheid in de 
betreff ende stal.”

Harold Veens, 
“Als de Nederlandse 
varkenshouderij in de 
toekomst naar lange 
staarten toe moet, dan 
is het een vereiste om 
een goedlopend hok-
verrijkingsplan te 
hebben.”
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Baby Big XL BigXplore Wroetmix

Kraamstal: Biggen opfok: Vleesvarkensstal:
Gepeletteerde  Gepeletteerde Hokverrijking
hokverrijking hokverrijking 

Bekijk de fotoreportage van deze nieuwe stal op info@coppens.nl
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Wetgeving
Harold: “Volgens de wet moeten varkens permanent 
kunnen beschikken over voldoende materiaal om te 
onderzoeken en mee te spelen. Dit houdt in dat er naast 
permanente hokverrijking ook verrijking aanwezig moet 
zijn dat eetbaar, kauwbaar en afbreekbaar is. Vanaf 2019 
wordt er actief gecontroleerd op de aanwezigheid van de 
juiste hokverrijking.” 

Het varken centraal
Harold: “Hokverrijking is een wezenlijk onderdeel voor 
alle hoofdthema’s rondom het varken;  klimaat, manage-
ment, water en voer. Wanneer er onrust ontstaat in de 
stal is het noodzakelijk om direct extra hokverrijking te 
verstrekken. Het is daarom verstandig om twee of drie 
soorten verrijking paraat te hebben. Vergelijk het maar 
met kinderen. Je weet niet of ze met een bal of met een 
pop willen spelen.”
“Denk daarbij goed na over het gehele protocol dat je wilt 
toepassen in de stal,” vervolgt Kees. “En dat het voor 
eventuele medewerkers duidelijk is hoe deze toegepast 
dient te worden. Blijf kijken naar de dieren en zorg ervoor 
dat je altijd een alternatief gereed hebt, het zogeheten 
vangnet.” 

Verrijkingsvoeders
Ons assortiment verrijkingsvoeders is inzetbaar van big 
tot en met vleesvarken en is goedgekeurd door het Beter 
Leven keurmerk. Baby Big XL is een grote korrel voor de 

jonge big. Ze leren eten en kauwen terwijl ze samen 
spelen. BigXplore wordt verstrekt rond het moment dat 
de kiezen doorkomen. Het is dus een soort bijtring met 
voedingswaarde. Wroetmix is ideaal om te gebruiken op 
de dichte vloer van de vleesvarkensstal en kan gebruikt 
worden bij alle soorten rioleringssystemen.

Samenwerking 
“De samenwerking met de voerleverancier is een logische 
stap,” vertelt Kees. “Als je praat over hokverrijking dat 
eetbaar, kauwbaar en afbreekbaar is, dan zijn wij de 
experts. We hebben immers al jaren ervaring met Baby 
Big XL. Daarnaast weet je bij ons zeker dat je een veilig 
product inzet. Al onze verrijkingsmaterialen zijn 
gegarandeerd vrij van entero bacteriën.”

Voorkom extra kosten
Wageningen Universiteit heeft in 2001 onderzoek gedaan 
naar de kosten van ‘bijterij’. Dit is  gemiddeld €7,63 per 
gespeende big met staartbeschadiging en €9,09 per 
vleesvarken. Deze extra kosten worden veroorzaakt door 
extra arbeid, verminderde groei en veterinaire kosten. 
Bovendien bestaat er de kans dat het varken wordt 
geweigerd in het slachthuis. 

Aan de slag
Er zijn diverse mogelijkheden wat betreft hokverrijking. 
Niet ieder product past echter bij iedere stal. Vraag je 
adviseur van Coppens naar de mogelijkheden. Samen 
kunnen we een plan van aanpak opstellen en implemente-
ren op jouw varkensbedrijf. 

“Onze producten zijn 
gegarandeerd vrij van 
entero bacteriën. Je bent 
dus verzekerd van een 
veilig product in de stal.”
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Hitte behandelde
foktoomvoeders met 

optimale structuur
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Kijkje in de 
keuken

“We hebben ruim 
een jaar ervaring 
met het verhitten 
van foktoomvoeders”
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Begin 2018 werd het gebruik van formaldehyde als 
voeradditief in foktoomvoeders verboden. We zijn 
toen op zoek gegaan naar een alternatief waarmee 
we bacteriën zoals Salmonella konden doden in het 
voer. 

Het aanzuren van de foktoomvoeders leek de meest voor de 

hand liggende optie. Intern onderzoek wees echter uit dat we, 

met het aanzuren van de voeders, niet konden garanderen 

dat de (Salmonella) bacteriën voldoende beheerst werden. 

Het aanzuren was dus niet eff ectief genoeg om te voldoen 

aan de wettelijke normering. Al hebben we in deze periode 

onze foktoomvoeders natuurlijk wel altijd Salmonella vrij 

afgeleverd. Bovendien zorgde het aanzuren voor een 

kostprijsverhoging van het voer.

Het zoeken naar een beter alternatief was nodig. Verhitting 

van het complete voer was voor ons de volgende logische 

stap waarmee we bacteriën voldoende konden afdoden. 

Halverwege 2018 zijn we daarom gestart met het produce-

ren van hitte behandelde voeders voor hennen én hanen.

Een jaar ervaring

Inmiddels hebben we ruim een jaar ervaring met het 

verhitten van foktoomvoeders. We zijn ervan overtuigd dat 

dit de oplossing is om onze voeders Salmonella vrij te 

kunnen produceren én leveren. Daarbij is het gunstig dat de 

kostprijs van deze hitte behandelde voeders lager is dan de 

kostprijs van voeders die aangezuurd worden. De verhit-

tingsstap heeft bovendien geen invloed op de kwaliteit van 

het voer. Het is een gecontroleerde verhitting waarbij 

oververhitting wordt voorkomen. De voedingswaarde en de 

structuur van de voeders blijven dus optimaal.

100% Salmonella vrij

Maar belangrijker is, dat we geen Salmonella meer 

aangetoond hebben in onze foktoomvoeders sinds we deze 

verhitten. Om daar zeker van te zijn, hebben we in het 

afgelopen jaar van iedere afl everingsbadge voor iedere 

individuele klant een monster genomen en deze door een 

extern laboratorium laten controleren op bacteriën en de 

aanwezigheid van Salmonella. Tot nu toe hebben we alles 

ruim binnen de normen kunnen produceren en is het voer 

100% Salmonella vrij. Ook is vast komen te staan dat het 

totaal aantal bacteriën in de voeders zeer sterk is verlaagd.

Borging tot aan de silo

Met alleen het verhitten van voer ben je er natuurlijk niet. 

Er komt meer kijken bij Salmonella borging. We maken 

daarom alleen gebruik van grondstoff en die geadviseerd 

worden door SecureFeed. De risicovolle, Salmonella 

gevoelige grondstoff en worden dus niet in onze foktoom-

voeders verwerkt. Verder worden diverse onderdelen in 

onze fabriek én onze transportmiddelen, via GMP borging, 

systematisch gecontroleerd op Salmonella. Het voer wordt 

getransporteerd met vrachtwagens waarvan we zeker zijn 

dat er alleen hitte behandelde voeders in hebben gezeten. 

Het is goed om te noemen dat alle voeders die in onze 

fabriek worden geproduceerd een hittebehandeling krijgen. 

Door al deze maatregelen kunnen we een Salmonella 

negatief garantie afgeven tot aan de silo van de pluimvee-

houder.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met een van onze accountmanagers via 

+31 (0) 492-531600 of info@coppens.nl.
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Uniek hightech systeem
geïnstalleerd in de fabriek
De fabriek in Helmond is al een aantal decennia oud, 

maar is in al die jaren bijna geheel vernieuwd. Bijna 

alle productiestappen zijn geautomatiseerd. Enkel 

het toevoegen van grondstoffen die in zakken 

worden aangevoerd gebeurde nog handmatig. 

Dit zijn ongeveer duizend bijstortingen per week aan premixen, 

additieven en mineralen. Door middel van Amabox, een 

wereldwijd uniek microdosering systeem, behoren deze 

werkzaamheden binnenkort tot de verleden tijd.

Onze fabriek is de eerste ter wereld waar er wordt gestart met 

dit Amabox microdosering systeem. Het systeem is toepasbaar 

in alle industrieën waar ze kleine hoeveelheden poedervormige 

producten verwerken. Het systeem bestaat uit een grote 

computergestuurde stellingkast met 500 identieke kunststof 

bakken. In elke bak kan vijftig kilo product worden opgeslagen. 

Dit maakt het systeem superflexibel, want de producten 

kunnen geheel op maat verdeeld worden.

Op het moment dat er een batch voer geproduceerd wordt, 

kunnen de benodigde bijproducten direct afgewogen en 

vervolgens automatisch worden bijgestort. De juiste hoeveel-

heid wordt op twee gram nauwkeurig afgewogen en in een 

transportbak vervoerd naar de tweede verdieping van de 

fabriek. Op meerdere plekken in het systeem worden de 

bakken ter controle gewogen. Verder wordt er gebruik gemaakt 

van kloppers en luchtnozzels om ervoor te zorgen dat de 

bakken weer schoon zijn na gebruik. 

“Het is een enorme uitdaging om een dusdanig stukje techniek 

in onze fabriek te implementeren,” vertelt Theo Coppens. “Het 

hele traject heeft meer dan een jaar geduurd, van de tekentafel 

tot het daadwerkelijk in gebruik nemen. Met dit systeem 

verbeteren we de efficiëntie van de fabriek en verminderen we 

de fysieke werkzaamheden voor onze medewerkers.”

Naast het Amabox systeem zijn er dit jaar ook zes extra silo’s 

geplaatst voor de zogeheten klein componenten. Hiermee 

hebben we nu drie volledig geautomatiseerde voorraadsyste-

men in onze fabriek; De macro componenten die per boot of 

vrachtwagens worden aangeleverd. De klein componenten 

waarvan er 36 ton per silo kan worden opgeslagen en het 

nieuwe micro componenten systeem voor de grondstoffen in 

zakken of bigbags.

Bekijk de videobeelden van het microdosering systeem op 

www.coppens.nl.


