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Ria Besseling   Techniek 

FeedValid investeert in 
innovatieve productielijn

In de FeedValid fabriek in Poederoijen is een nieuwe productielijn gebouwd. Met de 

uitbreiding verdubbelt de fabrikant van voederingrediënten zijn volume voor de 

 productie van pensbestendige eiwitrijke ingrediënten. 

Uitbreiding verdubbelt volume pensbestendige eiwitrijke ingrediënten

Met de nieuwe productielijn kan FeedValid nu schroten, oliezaden en peulvruchten beter en efficiënter bestendigen en thermisch behandelen. 

(Foto: Bert van de Pol).
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Voordat maart vorig jaar de opbouw van de nieuw gerealiseerde 
productielijn bij FeedValid kon starten, stelde dit bedrijf samen 
met Brokatech, Ottevanger Milling Engineers en AuteQ Automati-
sering de opstelling van het proces vast. Met de knowhow van 
thermische processen en het resultaat van testen voorafgaand 
aan de nieuwbouw heeft FeedValid een installatie ontworpen 
voor het bestendigen van gebruikelijke eiwitrijke grondstoffen die 
in de toekomst kunnen worden ingezet.

Partners
Triott, een groep bedrijven gespecialiseerd in het ontwerpen, 
bouwen en installeren van machines en installaties in de 
voerindustrie, heeft met meerdere partners gewerkt om dit 
project te realiseren. Ottevanger Milling Engineers was verant-
woordelijk voor de projectorganisatie, IVS Dosing Technology 
leverde de stoom- en vloeistofsystemen, en de rollermill en pers 
zijn geleverd door PTN. De software, hardware en elektrotech-
niek van AuteQ zorgt voor de processen en borging van kwaliteit. 
FeedValid koos voor de automatiseerder vanwege zijn ervaring 
en de vereiste flexibele aanpak voor de automatisering van de 
door FeedValid specifieke en niet gangbare processen. Voor dit 
proces koos de fabrikant tevens voor implementatie van de MES 
applicatie (MESA).

De projectpartners hadden bij opbouw van de nieuwe lijn, naast 
de beschikbare tijd, te maken met twee complicerende factoren. 

De lijn moest worden gebouwd binnen een bestaand gebouw 
tussen twee bestaande lijnen die niet uit productie konden 
worden genomen. Hier waren de oude te vervangen toasterij 1 
die tot het laatste moment moest doordraaien en de bestaande 
toasterij 2. Verder bemoeilijkten de extra preventiemaatregelen 
vanwege Covid-19 de opbouw.

Bestendigheid
Met de nieuwe lijn kan FeedValid nu schroten, oliezaden en 
peulvruchten beter en efficiënter bestendigen en thermisch 
behandelen. De innovatie resulteerde in een hittebehandeling met 
natuurlijke additieven die een stap verder gaat dan de chemische 
behandeling om eiwit te bestendigen. Het onderzoekstraject 
betekent een optimalisering van de huidige productielijn van 
eiwitrijke diervoederingrediënten waardoor een hogere besten-
digheid en betere verteerbaarheid wordt gehaald. Met de keuze 
voor thermische grondstoffenbehandeling naast chemisch speelt 
FeedValid bovendien in op de vraag naar natuurlijk bestendige 
eiwitten.

Samenspel
De lijn bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is de 
reinigings lijn waar alle grondstoffen worden ontdaan van 
ongewenste bijmengingen. De grondstoffen worden nutritioneel 
en microbiologisch op een kwalitatief hoog niveau gebracht 
voordat ze verder in het proces worden verwerkt.

Een deel van de lijn werd via het dak de fabriek in getakeld. (Foto: Pieter Quik).
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Het tweede gedeelte van de lijn is zodanig ingericht dat het 
proces in meerdere stadia bestaat uit een geconditioneerd 
samenspel van directe en indirecte thermische behandeling, tijd, 
vochtigheid, beluchting en koeling. De technieken worden in een 
doordachte opeenvolging ingezet om zowel een hoge bestendig-
heid als een goede verteerbaarheid te verkrijgen. Toevoegingen 
worden geselecteerd en in een gescheiden proces geprepareerd 
voor het vormen van een actieve binding met aminozuren. Deze 
pensstabiele binding is reversibel op darmniveau.
Hoe de unit voor de thermische behandeling er precies uit ziet, 
tot hoeveel graden verhitting de grondstoffen voor de diervoe-
ders ondergaan, met welke machines en technieken het bedrijf 
opereert en hoeveel de investering bedroeg, licht FeedValid niet 
nader toe. 

Effectiviteit
De efficiëntie van de productie is aanmerkelijk vergroot door een 
opeenstapeling van de effecten van de capaciteitsverhoging, de 
verder doorgevoerde automatisering, de ingebouwde wegingen 
en metingen voor procesbeheersing volgens de recepten en  de 
borging van een veilig proces door toepassing van sensoren en 
automatische veiligheidssystemen.

De nieuwe lijn biedt voor FeedValid als toeleverancier een hogere 
bestendigheidsgraad van het eiwit door een kortere procestijd. 
Dat betekent een hogere bestendigheid met een hoger aandeel 
verteerbaar bestendig eiwit dan voorheen. De bestendige 
eiwitten worden hierdoor nog efficiënter. Dit past in de huidige 
vraag naar gelijkblijvende resultaten voor de veehouder met 
minder eiwit in het voer. Dit vermindert mede de uitstoot van 
stikstof en methaan. 

De productielijn geeft voeders nagenoeg dezelfde bestendigheid 
en verteerbaarheid als met de chemische behandeling. De 
techniek kan bovendien het gehalte ruw eiwit in het rantsoen tot 
15 procent verlagen. FeedValid levert met de voeders een 
bijdrage aan de vraag naar diervoeders met lagere voerkosten 
die tegemoet komen aan het verminderen van de uitstoot van 
stikstof en methaan. 

Capaciteit 
Met deze investering verdubbelt FeedValid het huidige productie-
volume, waarmee de komende decennia ruim kan worden 
voldaan aan de groeiende vraag naar bestendige eiwitten en 
thermisch behandelde oliezaden en peulvruchten. 

De tankopslag voor toevoegingen. Deze worden geselecteerd en in een gescheiden proces geprepareerd voor het vormen van een actieve binding 

met aminozuren. (Foto: Bert van de Pol).
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