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// VOORWOORD

BESTE DAMES EN HEREN, KLANTEN, LEVERANCIERS,
WERKNEMERS EN PARTNERS VAN DE SARIA GROEP

“Creating and sharing value” luidt de kop van deze uitgave van SARIA News. Dit omvat de doelstellingen van onze brede activiteiten in het
recyclen van dierlijke bijproducten en organisch afval: werkelijk waarde creëren voor onze klanten en partners en echt duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen bevorderen.
We moeten niet alleen als dienstverlener voor de vlees- en vissectoren een belangrijke rol spelen, maar ook als grote leverancier van grondstoffen voor verschillende verwerkende industrieën. In al onze activiteiten streven wij naar optimaal gebruik van de mogelijkheden van de
materialen die we verzamelen. Dit leidt tot meer toegevoegde waarde voor de vlees- en vissectoren alsook voor partners in vele andere
industrieën die onze producten als grondstoffen in hun eigen productieprocessen gebruiken. Binnen al onze relaties koesteren wij succes
door middel van nauwe samenwerking en vertrouwen.
Ieder van onze kerndivisies – SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioiberica en Van Hessen – levert specialistische producten en/
of diensten aan een aantal verschillende markten. In het eerste deel van deze uitgave presenteren wij de afzonderlijke divisies met de betreffende activiteiten en kijken we hoe iedere divisie invulling geeft aan 'creating and sharing value'.
Al onze divisies volgen dezelfde kernstrategieën voor specialisatie en internationale uitbreiding die ook vormgeven aan de vlees- en landbouwindustrieën in het algemeen. Als gevolg hiervan heeft de Groep de laatste jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, waarbij zowel de geografische spreiding als de producten- en dienstenportfolio werden uitgebreid. In 2017 hebben wij, bijvoorbeeld, onze krachten gebundeld
met de ECB Groep, waardoor wij voet aan de grond kregen in Italië en Roemenië. In Polen konden we onze portfolio en regionale aanwezigheid
uitbreiden door toevoeging van de JKK Groep en onze toch al positieve positie in dat land versterken. In Duitsland voegden we eind 2017 een
verwerkingsfabriek voor mucosa toe, waarmee wij beter toegang kregen tot de grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van heparine.
In het tweede deel van deze uitgave kunt u meer over deze en andere recente internationale projecten lezen.
We beginnen echter met een interview waarin wij als directieleden onze gedachten en recente ontwikkelingen binnen de Groep delen.
We denken ook na over wat SARIA in de komende jaren kan verwachten en hoe 'creating and sharing value' ons kan helpen een sterke en
duurzame toekomst te verzekeren.

Met vriendelijke groet
De directie van SARIA

Lars Krause-Kjær // Harald van Boxtel // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier
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Mooie positie voor
toekomstige ontwikkelingen
DE SARIA GROEP IS IN DE LOOP DER JAREN GEVORMD DOOR VELE INTERESSANTE EN VAAK UITDAGENDE ONTWIKKELINGEN.
HIERBIJ GING HET OM INTERNATIONALE UITBREIDING, NIEUWE PRODUCTLIJNEN EN WIJZIGINGEN IN HET MANAGEMENTTEAM. DE DIRECTIELEDEN GEVEN EEN TERUGBLIK OP DEZE ONTWIKKELINGEN EN BESPREKEN DE HUIDIGE STRATEGIE VAN
HET CREËREN VAN MAXIMUMWAARDE VOOR KLANTEN IN EEN TIJD VAN STEEDS HOGERE EISEN. ZIJ DENKEN OOK NA
OVER HET BELANG VAN PROACTIEF REAGEREN OP TRENDS IN DE MARKT EN SOCIALE TRENDS OM ZO DE POSITIE EN DE
CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE SARIA GROEP IN DE TOEKOMST VEILIG TE STELLEN.

// SARIA in het verleden, het heden en de
toekomst: Hoe zou u de ontwikkeling van
de Groep samenvatten?
HVB: SARIA heeft als Groep de laatste tien jaar
een indrukwekkende groei doorgemaakt, met
zowel geografische uitbreiding als nieuwe bedrijfsactiviteiten. We opereren nu wereldwijd
en behoren met betrekking tot de meeste van

De directie van SARIA Groep (van links naar rechts):
Lars Krause-Kjær (LKK), Harald van Boxtel (HVB),
Tim Schwencke (TAS), Franz-Bernhard Thier (FBT)

4

SARIA NEWS

onze bedrijfsactiviteiten tot de toonaangevende spelers in de betreffende sectoren.
FBT: Wij zijn van mening dat onze sterke marktpositie gecombineerd met een internationale
aanwezigheid en sterke lokale managementteams een solide basis voor toekomstige groei
biedt.

// Het afgelopen jaar hebben belangrijke
wijzigingen in het managementteam van
SARIA plaatsgevonden. Kunt u een kort
overzicht hiervan geven?
TAS: Eén belangrijke wijziging was duidelijk het
vertrek van onze vorige CEO afgelopen september
en het besluit om geen vervanger te benoemen,
maar verder als team leiding te gaan geven.

// INTERVIEW MET DE DIRECTIE

"Klanten aan beide kanten
verwachten van een zakelijke partner dat deze
betrouwbaar is, de best
mogelijke service verleent
en een breed assortiment
van hoogwaardige producten biedt."

Door samen verschillende onderwerpen te
bespreken, kunnen we iedere kwestie vanuit
verschillende invalshoeken bekijken en zo diepgaand inzicht krijgen en tot creatieve oplossingen komen. Tegelijkertijd blijven we in staat
snel besluiten te nemen en bekend te maken.

bevinden we ons vaak in de unieke positie dat
we aan beide zijden klanten hebben. Daarom
is het belangrijk voor SARIA om na te denken
over de behoeften van beide partijen om zo
maximumwaarde voor iedereen binnen de keten
te genereren.

service. Een andere manier om waarde te creëren is door de verzamelde grondstoffen om te
zetten in specifieke hoogwaardige producten,
zoals het werkzame farmaceutische bestanddeel heparine of visolie van één soort vis,
zoals zalmolie.

LKK: Een andere ontwikkeling was het vertrek
van Jean-Louis uit de directie en als CEO van
SARIA Frankrijk, nadat hij 23 jaar deel had uitgemaakt van de SARIA Groep. Onder directieniveau vonden verschillende andere wijzigingen
in het management van SARIA plaats, zoals de
komst van Arnaud Bécard naar de Groep als
het nieuwe hoofd van SARIA Frankrijk.

HVB: Het moge duidelijk zijn dat er altijd ruimte
voor verbetering is, zoals, bijvoorbeeld, het verder aanscherpen van de klantgerichtheid van
de Groep. Dit dwingt ons om sommige aspecten
van onze strategische richting nogmaals in
overweging te nemen en aan te passen en tegelijkertijd verder te bouwen op de traditionele
sterke punten van een familiebedrijf waaraan
we ons succes te danken hebben.

LKK: Volgens mij is een andere belangrijke factor bij het creëren van waarde het zoeken naar
de juiste balans tussen functionele standaardisatie en optimale flexibiliteit om aan de wensen van onze klanten te voldoen. Werken met
organische materialen betekent vanzelfsprekend heterogeniteit van het binnenkomende
materiaal, wat nog verder wordt versterkt door
het feit dat wij in zoveel verschillende regio's
werken. Desalniettemin verwachten onze klanten van ons dat wij hetzelfde product met dezelfde specificaties en van dezelfde kwaliteit
leveren, ongeacht van welke faciliteit waar dan
ook ter wereld dit afkomstig is. Tegelijkertijd
neemt de vraag naar sterk aan de klant aangepaste producten die aan zeer specifieke eisen
voldoen toe. Eén manier om deze situatie aan
te pakken, is door ons te richten op functionele
standaardisatie door onze verwerkingsmethoden en technologieën op alle locaties op één
lijn te brengen op basis van kennis van procedures, uitgebreid onderzoek en ultramoderne
technologieën. Operationele uitmuntendheid
stelt ons in staat om betrouwbare kwaliteit en
productnormen te bereiken. Dit biedt ons de
basis voor flexibele aanpassing aan eisen van
individuele klanten, waarmee wij waarde voor
hen kunnen creëren.

FBT: Ondanks al deze veranderingen is ook veel
hetzelfde gebleven. Onze bedrijfsprincipes zijn
voornamelijk afgeleid van het feit dat wij een
familiebedrijf zijn en deze zullen onze leidraad
blijven. Deze principes zijn vertrouwen, wat
hand in hand gaat met een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid, en onze op de
lange termijn gerichte aanpak.
// Kunt u ons enig inzicht geven in de specifieke strategie die de activiteiten van SARIA
voor de komende paar jaar zal bepalen?
TAS: We moeten onze sterke punten en de eigenschappen waarmee wij ons van de concurrentie onderscheiden benadrukken, maar onze
belangrijkste focus ligt op het continu aanpassen van onze bedrijfsstrategieën en activiteiten aan veranderende eisen in de markt. Gezien
onze rol als toegevoegde waarde leverende
tussenpersoon tussen verschillende industrieën,

// Wat betekent waarde creëren voor
klanten precies?
HVB: Het creëren van waarde kent vele aspecten. Zoals Tim al noemde, heeft één hiervan te
maken met het feit dat SARIA doorgaans twee
groepen klanten met elkaar verbindt. Neem,
bijvoorbeeld, SARVAL of Bioceval. Zij vormen
de schakel tussen enerzijds de vlees- en visindustrie en anderzijds de industrie voor voer
voor huisdieren. Beide kanten verwachten van
een zakelijke partner dat deze betrouwbaar
is, de best mogelijke service verleent en een
breed assortiment van hoogwaardige producten biedt. We moeten goed presteren binnen
deze drie gebieden om waarde voor hen te creëren. Bedrijfsunits zoals ReFood en SecAnim,
die hoofdzakelijk als dienstverleners optreden,
moeten geavanceerde logistieke oplossingen
bieden maar ook betrouwbare en uitstekende

SARIA NEWS

5

“ SARIA kan profiteren van
een moderne, vooruitstrevende kijk op decentralisatie die kansen optimaal
benut door nauwere
samenwerking.”

TAS: In het kader van klantgerichtheid en vooral als het gaat om het voldoen aan hoge kwaliteitsnormen, zijn wij ervan overtuigd dat SARIA
kan profiteren van een moderne, vooruitstrevende kijk op decentralisatie. Voor ons betekent dit het combineren van onze traditionele
gedecentraliseerde benadering met de voordelen van nauwere samenwerking en afstemming,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de sterke
punten als Groep. Aangezien wij betrouwbare lokale managementteams hebben met een
hoge mate van autonomie kunnen wij snel besluiten nemen en flexibel op specifieke situaties
reageren. Tegelijkertijd erkennen we de behoefte
aan meer coördinatie van onze operationele
units binnen de Groep om zo de algemene efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

// Welke specifieke gebieden zouden van
een meer gecentraliseerde organisatie binnen
de Groep kunnen profiteren?
FBT: Als klanten sterkere standaardisatie van
producten eisen, kunnen we dat alleen bereiken door onze verwerkingsmethodes en technologieën door alle locaties heen op elkaar af
te stemmen. Ons doel moet zijn gericht op het
bereiken van operationele uitmuntendheid door
op iedere locatie de beste oplossing door te
voeren. Door sterkere verbondenheid en delen
binnen de Groep kunnen we van elkaar leren
en van de enorme ervaring van onze mensen
profiteren.
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HVB: Naast processen en technologieën is een
ander belangrijk gebied dat moet worden genoemd de Groepsbrede coördinatie van onze
verkoopactiviteiten. Onze ervaring tot nu toe
heeft aangetoond dat we nauwer moeten samenwerken om onze belangrijkste markten effectief te kunnen besturen en klanten over de
grenzen heen te kunnen bedienen.
// U zei dat klantgerichtheid cruciaal is
voor succes. Is marktuitbreiding ook een
belangrijk onderdeel van uw strategische
denkwijze?
LKK: Absoluut. Markten kunnen op verschillende niveaus worden bekeken: producten, toepassingen en diensten enerzijds en anderzijds
geografische gebieden. Met betrekking tot geografische markten richt SARIA zich van oudsher
voornamelijk op Europa. Vanuit onze oorsprong
in Frankrijk en Duitsland hebben we onze activiteiten sterk uitgebreid naar Denemarken en
Groot-Brittannië, Zuid-Europa en de OostEuropese landen, waar we de laatste jaren met
succes verschillende projecten hebben uitgevoerd, waarbij nieuwe locaties zijn opgezet in,
bijvoorbeeld, Rusland, Wit-Rusland en Roemenië. Met Van Hessen en Bioiberica hebben we
onze internationale aanwezigheid achtereenvolgens ook uitgebreid naar regio's zoals China,
Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook Noorden Zuid-Amerika. In dit kader is onze strategie
altijd gericht geweest op het versterken van
onze positie in bestaande markten en investeren in nieuwe markten die mogelijkheden bieden voor de producten en diensten van SARIA.

TAS: Op dit moment zijn we vooral geïnteresseerd in het intensiveren van onze activiteiten in regio's die economische groei laten zien
en dit houdt nauw verband met toename van
veestapels. Deze regio's bieden interessante
groeimogelijkheden voor SARIA voor de komende vijf tot tien jaar, maar omdat een deel
van deze markten aan de andere kant van de
wereld ligt, zal de ontwikkeling hiervan enige
tijd kosten.
FBT: Nu we het toch over markten hebben, we
moeten ook rekening houden met het feit dat
de vleesindustrie, die duidelijk zeer relevant
is voor veel van onze activiteiten, wisselende
voorspoed kent op dit moment. Europa wordt
gekenmerkt door stagnerende of afnemende
productie en consumptie van vleesproducten,
terwijl het tegenovergestelde geldt voor andere
delen van de wereld. Vooral in Azië, maar ook
Rusland en Zuid-Amerika, zien we een toenemende vraag naar vleesproducten, vetten en
eiwitten. Dit is vooral te danken aan een hogere levensstandaard, waardoor mensen meer
geld kunnen uitgeven aan voedsel – zowel voor
henzelf als voor hun huisdieren. Als gevolg
hiervan zijn veel partners en klanten van
SARIA aan het uitbreiden in deze gebieden,
waarbij nieuwe zakelijke kansen voor ons worden gecreëerd.

// INTERVIEW MET DE DIRECTIE

"We zijn een sterke Groep, maar we kunnen
alleen floreren als we de beste mensen aan
boord hebben."
// Als we de overstap maken van industriespecifieke naar meer algemene waarnemingen, zien we dat maatschappelijke
megatrends, zoals duurzaamheid en de veranderende demografie in moderne samenlevingen, op alle bedrijven invloed hebben.
Hoe gaat SARIA hiermee om?
LKK: We zijn een sterke Groep, maar we kunnen alleen floreren als we de beste mensen aan
boord hebben. Daarom moeten we hard ons
best doen om een voorkeurswerkgever te zijn.
Dit geldt voor alle momenten, maar nog sterker
in tijden van veranderende demografie en tekort aan arbeidskrachten.

TAS: Nu we dit allemaal hebben verteld, denken
wij dat het belangrijk is dat we ons op onze
kernactiviteiten concentreren in plaats van te
veel te diversifiëren. Hierdoor kunnen we onze
klanten producten van een hogere kwaliteit leveren en onze energie besteden aan gebieden
waar we leidend kunnen zijn.

TAS: Op de huidige arbeidsmarkt zijn mensen
algemeen geïnteresseerd in bedrijven die internationaal succesvol zijn en actief zijn in interessante industrieën met groeimogelijkheden.
Daarnaast strekt de gerichtheid op duurzaamheid die momenteel zo alomtegenwoordig is in
de maatschappij zich ook uit naar werkgevers
en dit kan een bedrijf aantrekkelijker maken
voor mogelijke werknemers. Hier hebben wij

HVB: Uiteraard wordt digitale transformatie
ook een uitdaging voor onze industrie. Maar
tegelijkertijd biedt dit talloze kansen om de
complexiteit te verlagen en de bedrijfsprocessen te stroomlijnen of te versnellen.
FBT: Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering,
betekenen deze factoren bij elkaar genomen
dat we goed zijn uitgerust voor de toekomst.
Het is nu onze taak om de mogelijkheden te
benutten en het bedrijf verder te helpen.

// Hartelijk dank voor het interview!
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het voordeel dat wij een van nature duurzaam
bedrijf zijn, omdat het grootste deel van onze
activiteiten is gebaseerd op grondstoffen die
anders bij het afval zouden terechtkomen.

&

// Welke externe ontwikkelingen zullen volgens u, naast de eisen van klanten en markten, de komende jaren de activiteiten van
SARIA beïnvloeden?
HVB: 'Eén kwestie zal verschillende van onze
bedrijfsunits blijven beïnvloeden en dat is de
Afrikaanse varkenspest. Het feit is dat deze epidemie nog steeds in vele delen van de wereld,
en vooral in Azië en Oost-Europa, snel om zich
heen grijpt. Volgens onafhankelijke schattingen zal wel 30 procent van de varkens in China
moeten worden afgeschoten om te voorkomen
dat de ziekte zich nog verder verspreidt. Als dat
gebeurt, zou dat wereldwijd een enorme impact hebben. China houdt meer dan de helft
van de varkens wereldwijd, dus de markten,
prijzen en de beschikbaarheid van grondstoffen zouden allemaal hard worden getroffen.
Als het aantal af te voeren dieren exponentieel
blijft stijgen, zou de Afrikaanse varkenspest ook
een probleem kunnen worden voor SecAnim
vooral met betrekking tot de logistiek. Wij bereiden ons voor op alle mogelijke scenario's
en hebben er het volste vertrouwen in dat wij
in staat zullen zijn de situatie aan te kunnen
als de Afrikaanse varkenspest zich verder verspreidt.
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// U had het ook over producten …
LKK: Er is een sterke vraag naar klantspecifieke
producten. Daarom produceren SARVAL en
Bioceval niet slechts één soort gemengd eiwit,
maar bieden zij een breed assortiment van producten met specifieke ingrediënten of voor
specifieke toepassingen. Een ander voorbeeld is
Bioiberica dat hyaluronzuur produceert als een
smeermiddel voor menselijke gewrichten – een
zeer gespecialiseerde toepassing. Door continu
onderzoek te doen en nieuwe manieren voor
het gebruik van dierlijke bijproducten te ontwikkelen, bedienen we niet alleen bestaande
markten maar creëren we ook nieuwe.
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Maar dat
is het niet. SecAnim heeft oplossingen
ontwikkeld die niet alleen voldoen aan de behoefte aan thermische
afvoer maar ook het milieu en waarde
volle bronnen beschermen. Allereerst biedt SecAnim een snelle verzamelservice met toepassing van
de hoogste normen voor hygiëne en veiligheid. Het dierlijke afval wordt vervolgens in een hermetisch afgedicht
proces behandeld.
We leven in een tijd van constante verandering. We hebben te maken met klimaatverandering, groei van de wereldbevolking en
afname van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen, onze traditionele methoden voor het produceren van energie zijn nu
niet-duurzaam geworden. We hebben nieuwe en meer milieuvriendelijke oplossingen nodig die minder natuurlijke hulpbronnen
verbruiken en langdurige leveringszekerheid garanderen. Hier komt SARIA in beeld. Door gebruik te maken van duurzame grondstoffen binnen een zeer effectieve cyclus met toegevoegde waarde, produceert SARIA klimaatvriendelijke energie – zowel elektriciteit en warmte als biogas, biodiesel en brandstoffen voor speciale doeleinden. Hoewel de producten op zich divers zijn, zijn ze
allemaal afgeleid van organisch afval. De mogelijkheid tot het creëren van nieuwe vormen van energie uit deze materialen is een
treffend voorbeeld van toegevoegde waarde. Dit biedt ook twee belangrijke redenen waarom bedrijven een partnerschap met
SARIA zouden moeten aangaan: gespecialiseerde afvoer van afval en duurzame productie van energie.
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// RENEWABLES, ENERGY & SERVICES

SecAnim:
Bescherming van de gezondheid van mens en dier
SECANIM IS HET BEWIJS DAT ZELFS GEVAARLIJK DIERLIJK AFVAL KAN WORDEN VERZAMELD EN WORDEN GEBRUIKT VOOR
HET CREËREN VAN WAARDE. DIT VEREIST ECHTER WEL DE HOOGSTE NORMEN VOOR VEILIGHEID EN HYGIËNE, EN ABSOLUTE
NALEVING VAN DE ZEER STRENGE WETGEVING BETREFFENDE DE VERWERKING VAN RISICOMATERIALEN.
Niet alle dierlijke producten kunnen onbelemmerd in de productie worden gebruikt, bijvoorbeeld in voedingsmiddelen voor menselijke
consumptie. EU-wetgeving definieert specifieke
materialen die een risico kunnen vormen voor
de menselijke gezondheid. Deze omvatten mogelijk gevaarlijke bijproducten uit de vleesverwerkende industrie alsook dood vee dat ziektes
zou kunnen verspreiden. Om de gezondheid
van mensen en dieren te beschermen, moeten
deze risicomaterialen volgens zeer specifieke
en strikt gehandhaafde regels worden afgevoerd. De enige veilige en toegestane manier
van afvoeren is verbranding.
Gezien de mogelijk epidemiologische bedreiging, wordt afvoer van dierlijk afval geregeld
door talloze wetten en voorschriften, zowel op
nationaal als op EU-niveau. SecAnim garandeert volledige naleving van alle relevante wettelijke en regelgevende eisen betreffende het
verzamelen en afvoeren van dierlijk afval. De
belangrijkste prioriteiten gedurende het gehele
proces zijn veiligheid, hygiëne en snelheid.

wordt onder een druk van 3 bar tot 133°C verwarmd en in deze toestand gehouden tot alle
bacteriën, virussen en ziektekiemen zijn gedood.
Vervolgens worden vocht en vetten uit de gesteriliseerde massa verwijderd. De hieruit
voortkomende dierlijke vetten vormen een
waardevolle grondstof voor de productie van
biodiesel dat uiteindelijk in dieselmotoren
wordt gebruikt. De overgebleven vaste massa
wordt gedroogd en vermalen. Dit meel van
vlees en botten wordt uitsluitend gebruikt als
alternatieve brandstof bij de productie van
energie en cement. Beide producten zijn uitstekende vervangers voor primaire brandstoffen
zoals olie, aardgas en kolen. Zij helpen de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en zijn

goed voor het milieu met betrekking tot het
klimaat. Bijvoorbeeld, de door zusterbedrijf
ecoMotion uit dierlijke vetten geproduceerde
biodiesel biedt een besparing van de CO2-uitstoot van wel 90 procent in vergelijking met
conventionele diesel.

De producten van SecAnim beroemen zich op
een zeer hoge energiewaarde. Het meel van vlees
en botten biedt 17 megajoule per kilogram, aanzienlijk meer dan bruinkool. De dierlijke vetten
hebben een nog hogere energiewaarde en produceren 39 megajoule per kilogram.

In eerste instantie kan het lijken alsof het gezien de beperkingen onmogelijk is om waarde
met deze materialen te creëren. Maar dat is het
niet. SecAnim heeft oplossingen ontwikkeld die
niet alleen voldoen aan de behoefte aan thermische afvoer maar ook het milieu en waardevolle bronnen beschermen. Allereerst biedt
SecAnim een snelle verzamelservice met toepassing van de hoogste normen voor hygiëne
en veiligheid. Het dierlijke afval wordt vervolgens in een hermetisch afgedicht proces behandeld.
Iedere fase wordt gecontroleerd om naleving
van wettelijke en regelgevende eisen te verzekeren. Eén van de belangrijkste stappen in het
proces is sterilisatie zoals gedefinieerd in de
betreffende EU-regelgeving. Het dierlijke afval

SecAnim heeft 67 locaties door heel Europa. Jaarlijks wordt ongeveer twee miljoen ton aan risicomateriaal en dode
dieren verwerkt. Hiervan produceert SecAnim 360.000 ton meel als alternatieve brandstof en 220.000 ton vet als
biomassa voor de productie van biodiesel.

SARIA NEWS
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ReFood:
Van voedselafval tot hernieuwbare energie
REFOOD IS GESPECIALISEERD IN HET VERZAMELEN EN RECYCLEN VAN ALLE SOORTEN VOEDSELAFVAL, INCLUSIEF VOEDINGSMIDDELEN WAARVAN DE UITERSTE HOUDBAARHEIDSDATUM IS VERLOPEN EN GEBRUIKT FRITUURVET. NADAT
ZE GESCHEIDEN VAN ANDER AFVAL ZIJN VERZAMELD, WORDEN DEZE ORGANISCHE MATERIALEN GEBRUIKT VOOR DE
PRODUCTIE VAN MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIE IN DE VORM VAN GAS, ELEKTRICITEIT EN WARMTE ALSOOK ORGANISCHE
MESTSTOFFEN EN BIOMASSA VOOR DE PRODUCTIE VAN BIODIESEL.
Van restaurants en winkels tot de voedselverwerkende industrie – waar voedsel is, is voedselafval. ReFood is gespecialiseerd in het
verzamelen en recyclen hiervan volgens strenge hygiënenormen. De sleutel tot succes is hier
efficiënte logistiek.

De middelen van ReFood omvatten een volledig dekkend netwerk van locaties voor verzamelen en verwerken alsook speciale verzamelcontainers en een slim routeplanningssysteem.
Ieder jaar verzamelt ReFood tot wel 1,35 miljoen ton voedselafval door heel Europa.

HET VERWERKINGSPROCES VAN REFOOD
VOORBEHANDELING
1

Binnenkomst van voedselafval

4

Verwarmen

5

Ontsmetten

Het binnenkomende voedselafval wordt centraal via kantelaars
verzameld en gereedgemaakt voor verdere verwerking.

2

3

Vreemd materiaal verwijderen

Vreemd materiaal, zoals verpakking, wordt mechanisch verwijderd
en als materiaal of voor thermisch recyclen doorgestuurd.

Vermalen

De organische restanten worden tot kleine deeltjes
van ≤ 12 mm vermaald.

PRODUCTEN
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De hieruit ontstane biomassa wordt verwarmd
ter voorbereiding op ontsmetting.

De biomassa wordt bij minimaal 70°C gedurende één uur
gepasteuriseerd. Vervolgens worden eventuele laatste
ongeregeldheden verwijderd.

6

Ontvetten

De resterende biomassa wordt ontvet en gereedgemaakt voor fermenteren.

Biomassa voor biodiesel

// RENEWABLES, ENERGY & SERVICES

ReFood produceert in Europa voldoende
elektriciteit om

87.600
Het sorteren van afval is een basisvoorwaarde
voor milieuvriendelijk recyclen, maar dit is nog
niet in alle landen verplicht. Dit type wetgeving
is van fundamenteel belang voor het succes
van ReFood. In Duitsland is het sorteren van
voedselafval voor alle openbare en commerciële entiteiten wettelijk vereist. Restaurants en
winkeliers maar ook ziekenhuizen en scholen
moeten al hun voedselafval volgens de EUrichtlijnen voor het gescheiden verzamelen van
afval afvoeren. Denemarken heeft andere regionale systemen voor het verzamelen van afval,
waarvan sommige ook huishoudelijk keukenafval omvatten. Andere Europese landen werken
ook aan striktere regelgeving. Frankrijk, bijvoorbeeld, versterkt geleidelijk de regels voor
het sorteren van afval en Groot-Brittannië is
actief bezig om van het storten van vuil af te
stappen. Een gelijke situatie bestaat in Spanje,
waar de verschuiving naar het sorteren van afval deels wordt gedreven door de toenemende
kosten van vuilstort en verbranding.
Een uniek kenmerk van de Spaanse markt is het
relatief hoge aandeel van visafval – ongeveer
een kwart van het totale volume. In Polen wordt
voedselafval in hotels en cateringbedrijven

huishoudens van energie te voorzien.

geclassificeerd als huishoudelijk afval en valt
daarom onder de verantwoordelijkheid van lokale
instanties. Als gevolg hiervan werkt ReFood
hoofdzakelijk met supermarkten in dit land.
Duurzaam gebruik van eindige
hulpbronnen bevorderen
ReFood zet zich in voor het milieuvriendelijk en
ethisch recyclen van voedselafval in vele verschillende landen. Activiteiten variëren van
partnerschappen met scholen – bijvoorbeeld in
Groot-Brittannië – tot het ontwikkelen van een
duurzaamheidslabel in samenwerking met milieupartners in Denemarken.
Het recyclingproces van ReFood levert meerdere producten op, zoals een voorloper van biomassa voor biodiesel. De biomassa bevat van
algemeen voedselafval gescheiden vetten alsook gescheiden verzameld frituurvet. Gezuiverd
en ontdaan van oneffenheden vormt dit de
grondstof voor de productie van biodiesel.

BIOGASINSTALLATIE
7

Fermenteren
Van nature aanwezige bacteriën zetten de
biomassa om in biogas en fermentatierestanten (meststoffen). De biogas wordt
ontzwaveld en de elementaire zwavel
wordt als voedingsstof voor planten aan
de meststoffen toegevoegd.

Meststoffen, biogas

ReFood produceert ook milieuvriendelijk biogas
en organische meststoffen. Als aan de juiste
normen wordt voldaan, kunnen deze direct aan
het nationale gasnet worden toegevoerd, zoals
al in Groot-Brittannië gebeurt. In andere landen gebruikt ReFood het geproduceerde biogas
voor het opwekken van elektrische en thermische energie in zijn eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Beide vormen van energie
worden op locatie gebruikt en de overtollige
energie gaat naar het openbare netwerk. Momenteel produceert ReFood jaarlijks voldoende
elektriciteit om ongeveer 90.000 huizen van
energie te voorzien.

WKK-INSTALLATIE
8

Energie produceren

Het biogas wordt als brandstof in
warmtekrachtkoppelingsinstallaties verbrand. De hierbij geproduceerde energie
en warmte worden op locatie gebruikt
en de overtollige energie gaat naar het
openbare netwerk.
Als alternatief kan het biogas
direct naar het openbare gasnet
worden gevoerd.

Elektriciteit, warmte
SARIA NEWS
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Producten die de duurzaamheid bevorderen
ReFood wint wel 150 kubieke meter biogas uit één ton organisch afval.
Na zuivering en behandeling kan biogas worden gebruikt als alternatief
voor aardgas of in elektriciteit worden omgezet. Beide opties hebben een
uitstekend potentieel als energiebronnen voor de toekomst.

Biogas

Elektriciteit

Meststoffen

Biomassa voor
biodiesel

ReFood heeft 13 biogasinstallaties
door heel Europa
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De door ReFood gegenereerde elektriciteit wordt geclassificeerd als
hernieuwbare energie. Net zoals het terugdringen van het verbruik van
fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen, helpt dit het milieu te
beschermen. In feite levert de groene stroom van ReFood een totale
besparing op van 173.000 ton CO2 per jaar.

ReFood produceert jaarlijks meer dan 230.000 kubieke meter organische
meststoffen. Deze bijproducten van biogasfermentatie zijn rijk aan
voedingsstoffen en vereisen geen energie of eindige grondstoffen voor
de productie.

Biodiesel geproduceerd met ReFood is zeer duurzaam, omdat het van
oorsprong op voedselafval is gebaseerd. De productie van biodiesel is de
kernspecialiteit van ecoMotion, een zusterbedrijf van ReFood. Op uit 100
liter frituurvet geproduceerde biodiesel kan een middenklasse auto ongeveer 1000 km rijden.

ecoMotion:
Biodiesel met uitzonderlijke besparing van CO2
DE NIEUWSTE GENERATIE BRANDSTOFFEN ZAL NAAR VERWACHTING AAN DUIDELIJK GEDEFINIEERDE CRITERIA VOLDOEN.
ZIJ MOETEN MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM ZIJN, NATUURLIJKE HULPBRONNEN BESCHERMEN EN AAN STRIKTE
EUROPESE KWALITEITSNORMEN VOLDOEN. ECOMOTION BIODIESEL IS HIERVAN EEN PERFECT VOORBEELD. GEMAAKT VAN
BIOMASSA VAN GERECYCLED AFVAL, BIEDT DEZE TOTALE BESCHERMING VAN FOSSIELE HULPBRONNEN EN VOORBEELDGE
BESPARINGEN VAN CO2.
ecoMotion produceert biodiesel in vijf faciliteiten in Duitsland, Spanje en Denemarken met
een totaal gecombineerd vermogen van wel
322 miljoen liter per jaar. Behalve een enorme
reductie van het verbruik van fossiele diesel levert dit ook een besparing van ongeveer
765.000 ton CO2 op.
Brandstoffen van ecoMotion voldoen volledig
aan de Europese norm EN 14214. Met andere
woorden, zij voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als reguliere commerciële brandstoffen.
Er zijn drie soorten ecoMotion brandstof, afhankelijk van de gebruikte biomassa: UCOME
(methylester van gebruikte bakolie) op basis
van gebruikt frituurvet, TME (talkmethylester)
op basis van dierlijke vetten en RME (raapmethylester) op basis van raapzaad. ecoMotion
verkrijgt de meeste grondstoffen van haar zusterbedrijven SecAnim en ReFood of uit de landbouwsector. Kortom, ecoMotion biodiesel is
grotendeels afkomstig van afval.
Bij gebruik in een motor produceert ecoMotion
biodiesel tot wel 90 procent minder CO2 dan
conventionele fossiele diesel. Oliemaatschappijen mengen deze biodiesel met reguliere
dieselbrandstoffen om hun prestaties met
betrekking tot het milieu te verbeteren. Zo
kunnen zij aan de overheidsdoelstellingen
betreffende het verlagen van de uitstoot van
broeikasgassen voldoen.

In vergelijking met andere in industriële hoeveelheden geproduceerde biobrandstoffen kan
biodiesel van ecoMotion ook claimen dat deze
biodiesel één van de meest milieuvriendelijke
en duurzame brandstoffen is met betrekking
tot uitstoot van andere stoffen, zoals roet en
schadelijke verontreinigende stoffen. Deze
brandstof is ook goed voor het voertuig. Reguliere fossiele diesel moet worden ontzwaveld,
waarbij sommige van de smerende eigenschappen verdwijnen. Biodiesel bevat daarentegen
nagenoeg geen zwavel en het heeft een hoog
zuurstofgehalte. Deze beide eigenschappen
zorgen voor een bijzonder hoge mate van
zelfsmering, wat de slijtage van motoronderdelen zoals de brandstofinjectiepomp vermindert.
ecoMotion maakt bij de productie van de biodiesel gebruik van een reeks innovatieve technologieën. Het kernproces is transesterificatie,
waarbij de glycerine in de biomassa door methanol wordt vervangen. Na transesterificatie
wordt het product gedestilleerd, wat een

De productie
van

322

miljoen liter
biodiesel

uiterst zuiver en nagenoeg kleurloze brandstof
oplevert. Bij het productieproces ontstaat nagenoeg geen afval. Zelfs hulpstoffen zoals methanol worden na het proces verzameld voor
regeneratie en hergebruik. De door de transesterificatie verkregen glycerine wordt vermarkt
voor gebruik in een reeks toepassingen, zoals
de fabricage van schuim, verf en lak. Het wordt
ook gebruikt bij biogasfermentatie. De productie van biodiesel zoals ecoMotion dit doet, zal
in de toekomst zal steeds belangrijker worden –
grotendeels gedreven door de herziene EUrichtlijn betreffende hernieuwbare energie
(RED II) die eind 2018 werd ingevoerd. RED II
streeft naar het bevorderen van het gebruik
van energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen
tot 2030 met speciale nadruk op geavanceerde
biobrandstoffen, zoals uit afval en restanten
geproduceerde brandstoffen.

bespaart
ongeveer

765.000
ton CO2
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Feed & Pet Food
De wereldbevolking blijft groeien en dit gaat gepaard met toenemende verstedelijking. Hierdoor komt minder voor landbouw
geschikt land beschikbaar - een cruciaal element in de voedselzekerheid voor zowel mensen als dieren. Bovendien is de mate
waarin natuurlijke voedselbronnen zoals de oceanen en zeeën kunnen worden geëxploiteerd beperkt. Nu we met deze uitdagingen worden geconfronteerd, hebben we nieuwe oplossingen nodig, waarmee we eindige bronnen effectiever kunnen beheren,
niet in het minst met betrekking tot veevoer en voer voor huisdieren. Eén van de beste manieren om een betrouwbare toevoer
van gezonde en duurzame voeding voor dieren te verzekeren, is hergebruik van afval uit andere voedselproducten. SARIA
neemt restanten uit de vlees- en visverwerkende industrieën over en maakt hier hoogwaardige ingrediënten voor veevoer van.
In het proces behoudt SARIA niet alleen de waardevolle voedingsstoffen uit de oorspronkelijke voedingsmiddelen, maar creëert
ook een duurzame voedingsbron voor vee en huisdieren die de menselijke voedselketen niet onder druk zet.

Ingrediënten voor voer
voor huisdieren
(vismaaltijden + visoliën)

SARVAL

Bioceval

Ingrediënten voor
veevoer (vismaaltijden
+ visoliën)

Aquacultuurvoederingrediënten

Technische
vetten

Biomassa voor
biodiesel (vetten)
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Dierlijke bijproducten

Vis

Veevoeringrediënten
(vetten)

Vlees-

Ingrediënten voor voer voor huisdieren (eiwitrijke maaltijden +
vetten)

SARIA NEWS

Industriële
oliën
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SARVAL
Eiwitten en vetten met duurzame voordelen
SARVAL CREËERT WAARDE UIT DIERLIJKE BIJPRODUCTEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE MAAR
WAARNAAR ALS GEVOLG VAN LOKAAL CONSUMENTENGEDRAG EN EETGEWOONTEN IN WESTERSE MARKTEN WEINIG
OF GEEN VRAAG IS. DEZE BIJPRODUCTEN ZIJN BOTTEN, ZWOERD EN ANDERE AFVALDELEN VAN RUNDVEE, VARKENS EN
GEVOGELTE. SARVAL GEBRUIKT DEZE MATERIALEN VOOR HET PRODUCEREN VAN VETTEN EN EIWITCOMPONENTEN VOOR
VERSCHILLENDE KLANTEN, ZOALS FABRIKANTEN VAN VOER VOOR HUISDIEREN EN DE OLEOCHEMISCHE INDUSTRIE.
Volgens een door Zwitserse onderzoekers uitgevoerde studie hebben zelfs huisdieren een
negatief effect op het milieu. De jaarlijkse
'pootafdruk' voor CO2 van een gemiddelde
hond is gelijk aan een autorit van 3700 km,
terwijl een kat goed is voor 1400 km. Uiteraard
speelt voedsel een sleutelrol hierin. Vooral als
een dier uitsluitend wordt gevoerd vanuit het
vleesschap in de supermarkt, is zijn CO2-effect
extra hoog. Met dit in gedachte – samen met
andere ethische overwegingen – kiezen milieubewuste eigenaars al voor duurzamere voeding
voor hun huisdieren en gaan zelfs zo ver dat ze
vegetarische producten gebruiken. Gelukkig
kan op een verantwoorde manier voedsel op
basis van vlees worden gegeven door gebruik
te maken van restanten van de reguliere voedselproductie.

SARVAL maakt gebruik van dierlijke bijproducten bij de fabricage van hoogwaardige ingrediënten voor voer voor huisdieren en aanvullende
producten. Andere bedrijven gebruiken vervolgens deze ingrediënten voor het produceren
van uiteenlopende artikelen in vele verschillende soorten verpakkingen – variërend van
droogvoerkorrels in zakken van 10 kg tot speciaal natvoer, zoals voer in blikken met minder
vet voor huisdieren. Bij het consumeren van
deze producten bieden de ingrediënten van
SARVAL talloze voordelen op het gebied van
voedingsstoffen en fysiologie. Zij leveren essentiële vetzuren, bijvoorbeeld door verhoging
van de opname van in vet oplosbare vitamines.
Zo vormen de ingrediënten van SARVAL een uiterst belangrijk element in duurzame voeding
voor huisdieren.

Net zoals de rest van de sector van voer voor
huisdieren past SARVAL strenge kwaliteitsnormen toe in iedere fase van de productie van de
ingrediënten. Het proces begint met het verzamelen van primaire materialen uit slachthuizen,
vleesverpakkingsfabrieken, slagers en algemene
voedingswinkels. Deze van producten van levensmiddelenkwaliteit afkomstige materialen
gaan direct naar de verwerkingsfabriek van
SARVAL. Vooral de industrie voor voer voor
huisdieren kent een groeiende vraag naar ongemengde (uit één soort bestaande) ingrediënten. Dit vormt natuurlijk een extra uitdaging op
het gebied van logistiek en productie. SARIA
heeft al talloze faciliteiten in meerdere markten
gespecialiseerd in de productie van enkele
soorten en streeft naar verdere verhoging van
dit aantal.

Snel transport naar de verwerkingsfabriek is van essentieel belang voor de productkwaliteit
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Van een jaarlijkse inname van
ongeveer drie miljoen ton
dierlijke bijproducten produceert SARVAL meer dan

Het fabricageproces voor SARVAL voederingrediënten is ontwikkeld voor optimale hygiëne en
veiligheid. Productienormen omvatten beperkte
toegang tot de faciliteit alsook het uitvoeren
van analyses en inspecties bij iedere stap in het
proces. Dit resulteert in eiwitrijke meelsoorten
en vetten alsook in ingrediënten voor nat voer
voor huisdieren die aan de specificaties van de
betreffende fabrikanten zijn aangepast. Producten van SARVAL kunnen ook aan bepaalde
soorten dierlijke consumenten worden aangepast.
Sommige recepten zijn, bijvoorbeeld, speciaal
ontwikkeld voor puppy's en er zijn producten
met één soort eiwit voor dieren met voedselallergieën.

700.000 t
eiwitmeel

400.000 t

en

Naast het produceren van maaltijden gebruikt
SARVAL de primaire materialen voor het fabriceren van vetten. Deze worden aan de oleochemische industrie geleverd en worden steeds
vaker gebruikt als biomassa bij de productie
van biodiesel alsook voor veevoer. Het gebruik
van dierlijke vetten in veevoer is vooral nuttig
in een aantal scenario's, bijvoorbeeld als zeugen pas hebben geworpen. Het hoogenergetische voer helpt de zeug bij haar herstel en
verhoogt de kwaliteit van de melk, waar de
biggen weer van profiteren.

vetten

SARVAL heeft productiefaciliteiten in WestEuropa (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië,
Spanje, Italië en Denemarken), Oost-Europa
(Rusland, Wit-Rusland en Polen) en steeds
meer ook in Noord- en Zuid-Amerika. In totaal
verwerkt SARVAL ongeveer drie miljoen ton
dierlijke bijproducten per jaar, waaronder meer
dan 700.000 ton eiwitmeel en 400.000 ton
vetten.

Vanuit zijn positie tussen het slachthuis en de
industrie voor voer voor huisdieren en de oleochemische industrie verbindt SARVAL belangrijke markten met elkaar
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De jaarproductie in
Duitse fabrieken komt
op ongeveer

5.000 t
kanen

Fusie maakt groei van
diensten en verdere
specialisatie mogelijk

100.000 t
eiwitten

83.000 t
vetten
in verschillende
klassen

HALVERWEGE 2017 FUSEERDE DE DUITSE DOCHTERONDERNEMING VAN SARVAL
MET FISCHERMANNS GMBH, EEN FAMILIEBEDRIJF DAT OOK IS GESPECIALISEERD
IN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN. DE SARIA GROEP HEEFT EEN MEERDERHEIDSAANDEEL IN HET NIEUWE BEDRIJF, SARVAL FISCHERMANNS. WE STELLEN DRIE
BELANGRIJKE VRAGEN AAN ALGEMEEN DIRECTEUR KARL-HEINZ FISCHERMANNS.

// Meneer Fischermanns, fusies zijn meestal
gericht op het creëren van synergie. Geldt
dat ook hier?
Absoluut. Door onze activiteiten te bundelen
hebben we onze technische kennis aanzienlijk
verbeterd. Een aantal van de beste voorbeelden
hiervan zijn de inbedrijfstelling van de nieuwe
Lijn 2 in Marl en het opzetten van een aparte
drooginstallatie in Dissen. Daarnaast heeft de
fusie onze positie voor het betrekken van
grondstoffen duidelijk verbeterd – en is onze
productie aanzienlijk verbeterd. Dit zijn positieve
ontwikkelingen voor zowel onze klanten als
voor onze leveranciers. Het is ook geweldig om
te zien hoe beide groepen werknemers echt
één zijn geworden.

// In welk opzicht heeft de fusie uw
producten verbeterd?
Met de huidige opzet dekken we het gehele
productassortiment – van gemengde meelsoorten en vetten tot meelsoorten van één
soort eiwit en van vetten tot speciale producten voor industriële toepassingen. Wij zijn over de gehele
breedte partner in het creëren
van duurzame waarde voor
klanten via een uiteenlopend
productassortiment. Ons
streven is om op deze weg
verder te gaan, vooral met
betrekking tot productontwikkeling voor de toekomst.

// Welke invloed heeft de fusie op de
productiecapaciteit gehad?
Momenteel hebben we in Duitsland vijf locaties, waarvan vier productiefaciliteiten. We
hebben de toewijzing van de grondstoffen aan
de locaties gewijzigd op basis van zowel efficiëntie van de processen als de relatieve mate
van specialisatie. De jaarlijkse productie in
Duitsland bedraagt ongeveer 100.000 ton eiwitten, 5.000 ton kanen en 83.000 ton vetten
in een aantalverschillende klassen.

Karl-Heinz Fischermanns,
SARVAL Fischermanns GmbH
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Bioceval:
Duurzaam beheer
van schaarse visbronnen
BIOCEVAL IS GESPECIALISEERD IN HET RECYCLEN VAN BIJPRODUCTEN UIT DE VISVERWERKENDE INDUSTRIE. DE HIERUIT
ONTSTANE OLIËN EN MEELSOORTEN WORDEN WERELDWIJD GEWAARDEERD ALS HOOGWAARDIGE INGREDIËNTEN VOOR
DE PRODUCTIE VAN VEEVOER EN VOER VOOR HUISDIEREN. BIOCEVAL PRODUCEERT OOK SPECIALE VISOLIËN VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN. DE MULTINATIONAL HEEFT VERWERKINGSFABRIEKEN IN DUITSLAND, FRANKRIJK EN SPANJE.
De huidige vraag naar vis is al hoog en zal alleen maar blijven stijgen. Dit leidt tot een toename van viskwekerijen, waar nu al ongeveer
de helft van alle eetbare vis vandaan komt. Viskwekerijen verlagen de druk op in het wild levende soorten, waarvan sommige nu al worden
overbevist. Het kweken van vis kan op zichzelf
echter ook tot problemen leiden, omdat sommige gebruikte voeders worden gemaakt van
wilde vis die uitsluitend voor dit doel wordt
gevangen. Bioceval hanteert een totaal andere
benadering door zijn voederingrediënten uit
visverwerkingsafval en niet voor menselijke
consumptie gebruikte soorten te produceren.
Door optimaal gebruik te maken van deze bestaande grondstoffen, ondersteunt Bioceval

Geen kabeljauw voor kabeljauw, geen zalm
voor zalm: de meeste gekweekte vis zou alleen
voer moeten krijgen met ingrediënten afkomstig van andere soorten. Bioceval levert gegarandeerd uit één soort bestaande producten.
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actief de duurzaamheid van vis als voedselbron. Ongeveer een derde van het vismeel en
de oliën van Bioceval wordt als belangrijke ingrediënten van voer voor huisdieren gebruikt.
De meeste van de overige meelsoorten en oliën
worden in veevoer gebruikt, inclusief en in het
bijzonder aquacultuurproducten. In al deze
toepassingen bieden producten van Bioceval
een uiteenlopende reeks eiwitten, aminozuren,
vitamines en mineralen. Belangrijke voedingsbestanddelen zijn omega-3 vetzuren, die van
essentieel belang zijn in viskwekerijen en cruciaal voor de gezondheid van huisdieren zoals
honden en katten.
De meeste in de producten van Bioceval gebruikte grondstoffen zijn snijresten en resten
van de visverwerkende industrie. Deze worden
zo vers mogelijk verzameld en meestal op vissoort gesorteerd. De oorspronkelijke vis kan
zoutwatervis of zoetwatervis zijn en afkomstig

van wilde of gekweekte populaties. Bioceval
past een uit meerdere fasen bestaand proces
toe voor het maken van een reeks vismeelsoorten en visoliën dat door nagenoeg geen enkele
fabrikant wordt geëvenaard. Afhankelijk van de
faciliteit produceert het bedrijf tot wel 20 verschillende variaties – variërend van meel op
basis van forel tot zalmolie.
Toenemende vraag naar uit één soort
bestaande producten
Uit één soort bestaande producten worden
steeds belangrijker voor zowel de industrie
voor voer voor huisdieren als voor veevoer.
Om aan deze vraag te voldoen, verzamelt en
verwerkt Bioceval de grondstoffen afzonderlijk.
Bioceval produceert ookspeciale mengsels voor
specifieke toepassingen, zoals aquacultuurvoeders met een speciaal eiwitgehalte of ingrediënten voor voer voor huisdieren met een
speciaal recept voor het betreffende eindproduct.

Het gehele productieproces wordt onderworpen
aan strenge kwaliteitsnormen en controles, van
binnenkomst van de grondstoffen tot de levering van de eindproducten. Bioceval voldoet in
zijn productie en marketing aan de strenge criteria van de Marine Stewardship Council (MSC)
en de principes van de Aquaculture Stewardship
Council (ASC). De MSC is wereldleider als orgaan
voor certificering en toekenning van ecolabels
voor duurzame productie van zeevruchten. De
ASC is het equivalent voor de viskwekerijen.

Beide labels bevorderen milieuvriendelijkheid in
de visindustrie en verantwoordelijk en duurzaam beheer van deze waardevolle natuurlijke
bron.

Bioceval werkt ook met organische producenten voor levering aan viskwekerijen en veehouderijen met gecertificeerde organische voeders.
Verder worden oliën van bepaalde klassen ook
gebruikt voor technische toepassingen – in
raffinaderijen en in de leerindustrie.
Viskwekerijen zijn grootverbruikers
van producten van Bioceval
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Van water tot energie, bij het voedselproductieproces zijn vele belangrijke bronnen betrokken. Als grondstoffen niet geheel
worden gebruikt, gaat een deel van de waarde verloren. Dit geldt in het bijzonder voor de vleesverwerkende industrie, waar volledig gebruik van de bronnen alleen al vanuit ethisch oogpunt een duidelijke prioriteit is. SARIA creëert waarde uit van dieren
afkomstige materialen, wat vaak complexe processen vereist – natuurdarmen gemaakt van dierlijke darmen zijn een goed voorbeeld hiervan. Deze behouden niet alleen de versheid en de smaak van worsten, zij zijn van essentieel belang voor bepaalde
productsoorten, zoals Thüringer braadworst, Weisswurst en Nürnberger braadworst. Andere producten van SARIA omvatten
werkzame farmaceutische bestanddelen die worden aangetroffen in kraakbeen, mucosa en alvleesklierweefsel. Mucosa is, bijvoorbeeld, de bron van heparine, een belangrijk geneesmiddel voor de behandeling van hart- en vaatziekten dat jaarlijks miljoenen levens redt. Als één van de wereldleiders onder de leveranciers is de SARIA Groep betrokken bij zowel de verwerking van
mucosa als de hierop volgende productie van heparine. Met een productassortiment variërend van natuurdarmen tot betrouwbare medische zorg helpt SARIA de kwaliteit van leven en de persoonlijke gezondheid van enorme aantallen mensen op een
voor het milieu verantwoordelijke manier te verbeteren.

Diergeneesmiddelingrediënten
Veevoertoevoegingen
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Werkzame farmaceutische bestanddelen

// PHARMA & CASINGS

Bioiberica:
Specialist in levenswetenschappen
ALS TOONAANGEVEND SPECIALIST IN DE WERELDWIJDE INDUSTRIE VAN LEVENSWETENSCHAPPEN STREEFT BIOIBERICA
NAAR HET VERBETEREN VAN DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN VAN MENSEN, DIEREN EN PLANTEN. HET BEDRIJF WERKT
AAN HET IDENTIFICEREN, ONTTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN WERKZAME FARMACEUTISCHE BESTANDDELEN EN
INGREDIËNTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG EN AAN HET OMZETTEN HIERVAN IN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR
DE FARMACEUTISCHE, NUTRACEUTISCHE, DIERGENEESKUNDIGE, VOEDER- EN LANDBOUWINDUSTRIEËN.
Het succesverhaal van Bioiberica begon ruim
40 jaar geleden met heparine, het meest gebruikte antistollingsmiddel en medicijn tegen
trombose ter wereld. Nu is Bioiberica de grootste fabrikant van het werkzame farmaceutische
bestanddeel heparine in de westerse wereld.
Heparine is een biologisch molecuul dat uit van
varkensdarmen afkomstige mucosa wordt onttrokken. Als zodanig is het van essentieel belang
om traceerbaarheid en kwaliteit gedurende het
gehele productieproces te kunnen verzekeren.
Daarom dekt het bedrijf de gehele levenscyclus
van het product, van onttrekken en produceren
tot vermarkten. Eén op iedere vijf doses heparine die wereldwijd worden toegediend, is door
Bioiberica gemaakt.

van aan chronische ziektes lijdende huisdieren.
De nadruk ligt hierbij op oplossingen voor
gezondere gewrichten, het verhelpen van huidproblemen, het versterken van het immuunsysteem of het verbeteren van de werking van de
lever en de darmen. Bioiberica is ook gespecialiseerd in producten die het immuunsysteem en
de darmen van boerderijdieren en aquaculturen
gezonder maken.
In de bedrijfsunit Plantgezondheid biedt
Bioiberica duurzame oplossingen voor vermindering van stress bij planten, verhoging van

het rendement van gewassen en verbetering
van verschillende kwaliteitsparameters. Alle
producten spelen een belangrijke rol in de strijd
tegen klimaatverandering omdat zij efficiënter
gebruik van meststoffen mogelijk maken en
geïntegreerde, milieuvriendelijker teeltmethodes
ondersteunen.
Bioiberica verkoopt haar producten in meer dan
80 landen en heeft negen productiefaciliteiten
door heel Spanje, Polen, Italië, Duitsland, de
Verenigde Staten van Amerika en Brazilië.

Naast heparine is Bioiberica leider in het onderzoek, de productie en de verkoop van andere
van dieren afkomstige werkzame farmaceutische bestanddelen, ingrediënten en samenstellingen, zoals chondroïtinesulfaat, glucosamine,
hyaluronzuur, natuurlijk collageen type II en
schildklierextract, gericht op het verbeteren van
de mobiliteit en de kwaliteit van leven van
mensen.
Het bedrijf gebruikt zijn kennis ook voor het
ontwikkelen van wetenschappelijk gefundeerde
oplossingen ter verbetering van de gezondheid

Bioiberica’s grootste
faciliteit in Palafolls

SARIA NEWS

21

BARCELONA

Compromisloze
kwaliteitsnormen
ULTRAMODERNE TECHNOLOGIEËN, VERTICALE INTEGRATIE EN UITGEBREIDE SAMENWERKING MET
ONDERZOEKSINSTITUTEN VERZEKEREN MAXIMUMKWALITEIT BIJ BIOBERICA.
Bioiberica zoekt samen met ongeveer 200
onderzoekscentra, universiteiten, bedrijven en
gezondheidsinstituten oplossingen voor een
aantal van de belangrijkste gezondheidsproblemen van deze tijd. De effectiviteit en veiligheid
van producten voor de menselijke gezondheid
worden bevestigd door ruim 40 wetenschappelijke publicaties.

20 %
van de heparine API's
die wereldwijd worden
toegediend is door
Bioiberica gemaakt
Nieuwe toepassingen worden constant onderzocht in de ontwikkelingslaboratoria van Bioiberica
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Om de hoogste kwaliteitsnormen te kunnen
garanderen, is Bioiberica verticaal geïntegreerd.
Veel van de grondstoffen worden verkregen van
zusterbedrijf Van Hessen en verwerkt in de negen
locaties van Bioiberica. Dit verzekert een solide
leveringsketen alsook flexibiliteit en voldoende
productiecapaciteit. Alle fabrieken hebben een
gezamenlijk kwaliteitscontrolesysteem en

20 m
patiënten over de hele wereld
gebruiken farmaceutische
producten met werkzame
farmaceutische bestanddelen
van Bioiberica

milieuvriendelijke processen geïmplementeerd.
Het laatste zuiveringsproces voor de verschillende
producten wordt uitgevoerd in een ultramoderne
faciliteit in Barcelona (Spanje). Dit leidt tot aan
de behoeften van klanten aangepaste producten
van uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid.

17 %

2,5 m

van de wereldwijd gekweekte
zalm krijgt voedingssupplementen van Bioiberica

hectaren worden behandeld
met Bioiberica's plantgezondheidsoplossingen

// PHARMA & CASINGS

“Kwaliteit en veiligheid
zijn onze hoogste prioriteit”
LUIS SOLERA, CEO VAN BIOIBERICA, PRAAT OVER KWALITEIT.
// De heer Solera, Bioiberica werkt in een
gevoelige sector. Hoe belangrijk zijn kwaliteitsfactoren voor u?
Onze kernactiviteit is het identificeren, onttrekken en ontwikkelen van biomoleculen van
dierlijke oorsprong. Werken met biologische
grondstoffen betekent dat kwaliteit en veiligheid topprioriteit zijn voor Bioiberica. Daarom
garanderen wij traceerbaarheid en kwaliteitscontrole gedurende het gehele productieproces
om de kans op enig biologisch gevaar tot het
minimum te beperken. Onze productieprocessen voldoen aan alle relevante internationale
normen en wettelijke eisen. Daarnaast dekken
talloze kwaliteitscertificaten en audits de bredere eisen met betrekking tot milieubeheer en
veiligheid.
// Hoe belangrijk zijn de werknemers?
Het team is een groot goed voor Bioiberica.
Onze mensen zijn zeer toegewijd en ik ben
ervan overtuigd dat dit cruciaal is voor onze
vooruitgang en de groei van onze zakelijke
activiteiten. De kennis binnen Bioiberica is van
het hoogste niveau. Wij benutten optimaal de
mogelijkheden van alle teamleden door ze te
ondersteunen bij het duidelijk maken van doelstellingen, het goed organiseren van hun werk
en het concentreren op de gewenste specifieke
activiteiten.

// Hoe zit het met de positie van Bioiberica
binnen de SARIA Groep?
Onderdeel uitmaken van de SARIA Groep
biedt een bedrijf als Bioiberica enorme
voordelen. Naast de duidelijke financiële voordelen geeft de samenwerking
met andere bedrijven uit de Groep ons
een grote voorsprong op de concurrentie. Onze verticale integratie met
Van Hessen, bijvoorbeeld, levert resultaten op die de consistentie van onze
zakelijke activiteiten verhogen. Op dezelfde manier kan Bioiberica andere
units binnen de Groep kennis betreffende toepassingen voor eindgebruikers leveren, waardoor ze waarde aan
hun grondstoffen en producten kunnen
toevoegen, waar hun leveranciers en
klanten dan weer van profiteren.
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Van Hessen:
Let's Meat @ Van Hessen
VAN HESSEN IS EEN WERELDWIJD TOONAANGEVENDE SPELER OP HET GEBIED VAN HET VERZAMELEN, VERWERKEN EN
DISTRIBUEREN VAN NATUURDARMEN MET EEN PORTFOLIO DAT OOK MEAT PRODUCTS EN GRONDSTOFFEN VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE OMVAT. VAN HESSEN STREEFT NAAR HET BIEDEN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE DOOR DE GEHELE
VERWERKINGSKETEN, WAARBIJ KLANTEN CONSISTENT HOOGWAARDIGE PRODUCTEN GELEVERD KRIJGEN EN MAXIMUMWAARDE VOOR LEVERANCIERS VAN GRONDSTOFFEN WORDT GEGENEREERD. DIT ALLES WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR
DE PRECISIE, TOEWIJDING EN DIEPGAANDE PRODUCTKENNIS VAN HET TEAM VAN VAN HESSEN EN HAAR PARTNERS.
Van Hessen is actief in 23 landen en levert
klanten in 65 landen hoogwaardige producten.
Het bedrijf runt gutrooms in slachthuizen over
de hele wereld. Dankzij de dekking van de gehele productieketen van inkoop via verwerking
tot distributie, kan Van Hessen haar klanten
betrouwbare levering van belangrijke grondstoffen van een consistente hoge kwaliteit
garanderen.

Productveiligheid is een prioriteit voor iedere
klant. Producenten en klanten kunnen erop
vertrouwen dat alle producten te allen tijde
aan de hoogste normen voor hygiëne en productie voldoen en volledig traceerbaar zijn.
Strenge inspecties en controles in iedere processtap verzekeren een consistent hoge productkwaliteit.

Alle werkzaamheden betreffende productie,
reiniging, selectie en distributie voldoen aan,
of overtreffen, de nationale en internationale
wetgeving en kwaliteitsnormen. Binnen de
vleesindustrie biedt Van Hessen een breed productassortiment bestaande uit hoogwaardige
natuurdarmen, meat products en grondstoffen
voor de farmaceutische industrie.
Natuurdarmen
Het productaanbod voor de worstindustrie
omvat voornamelijk natuurdarmen die zijn
gemaakt van submucosa, een collageenlaag
in de darmen. De natuurdarmen variëren van
darmen van varkens, schapen, lammeren,
geiten en runderen.
Twee belangrijke factoren onderbouwen de positie van het bedrijf als marktleider in natuurdarmen: diepgaande productkennis en de
mogelijkheid om de verzamelde natuurdarmen
te standaardiseren. Gestandaardiseerde maten
en kwaliteitsnormen zijn essentiële criteria
voor de productie van worsten, niet alleen in
het productieproces, maar ook voor de hierop
volgende verkoop. De voor een bepaalde worst
benodigde darm is afhankelijk van een aantal
verschillende factoren, zoals de lengte en
breedte van de worst, het soort inhoud (in de
industrie het 'deeg' genoemd), de vulmethode
en het proces na het vullen. Het maakt ook een
enorm verschil of de darmen worden gerookt
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of gedroogd. Dankzij de wereldwijde aanwezigheid van Van Hessen en de vele jaren ervaring
in de worstindustrie kan het bedrijf verzekeren
dat worstproducenten de beste darmen voor
de verschillende soorten worsten krijgen.
Meat products
Meat products bevatten de maag, de milt en de
veteinden. Deze meat products vallen onder
Categorie 3 volgens EU-verordening Nr. 1069
voor gebruik in nat voer voor huisdieren of l
evensmiddelenkwaliteit, d.w.z. geschikt voor
menselijke consumptie. Van Hessen richt zich
op vleesproducten van levensmiddelenkwaliteit, zoals de maag. Deze producten zijn of afkomstig van Van Hessens eigen gutrooms in
slachthuizen of worden direct verkregen van
vleesverwerkers.

Farmaceutische producten
Veel belangrijke geneesmiddelen zijn gebaseerd
op materiaal van dierlijke oorsprong. Vooral inzicht in de in dierlijke organen aanwezige stoffen en gebruikmaking van innovatieve
onttrekkingstechnologieën vormen een cruciale manier om toegevoegde waarde te genereren. Na het onttrekken worden deze stoffen
gebruikt als basismateriaal voor verschillende
geneesmiddelen en een reeks voedingssupplementen. Voor farmaceutische toepassingen
genereert Van Hessen drie belangrijke grondstoffen. Mucosa, afkomstig van varkensdarmen, wordt gebruikt voor de productie van
heparine, een geneesmiddel dat dient als antistollingsmiddel (bloedverdunner). Kraakbeen,
zacht bot afkomstig van de luchtpijp van runderen, wordt gebruikt als een grondstof voor

chondroïtine, dat de gezondheid van de gewrichten verhoogt. Ten derde worden alvleesklieren van varkens meestal verzameld voor
hun digestieve eigenschappen (het afbreken
van koolhydraten, suikers en lipiden).
Van Hessen werkt nauw samen met biotechnologiespecialist Bioiberica, die ook tot de SARIA
Groep behoort, om zo leveranciers in de vleesindustrie optimale valorisatie te garanderen en
tegelijkertijd klanten een gecontroleerde en
transparante leveringsketen te bieden.

Van Hessen maakt gebruik van innovatieve
technologieën voor het onttrekken van
waardevolle voorlopers van farmaceutische
producten
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ReFood UK – volop investeren in de regio
Groot-Londen
IN JULI 2017 VIERDE REFOOD UK DE OPENING VAN DE HYPERMODERNE FACILITEIT VOOR ANAËROBE VERGISTING (AD) IN
DAGENHAM. 24 MAANDEN LATER DRAAIT DE LOCATIE OP VOLLE CAPACITEIT EN BLIJFT HET DE NORMEN STELLEN VOOR IN
DE INDUSTRIE LEIDENDE RECYCLINGTECHNOLOGIE VOOR VOEDSELAFVAL IN GROOT-BRITTANNIË.

de grootste concentratie van milieuvriendelijke industrieën en technologiebedrijven in
Groot-Brittannië te worden.
Philip Simpson, directeur bij ReFood UK, geeft
commentaar: “Naast het verwijderen van
73.600 ton CO2 per jaar, wat gelijk is aan 14.431
auto's van de weg halen, ondersteunt ReFood Dagenham het Transport for London’s
(TfL) Clean Air Action Plan met de productie
van biomethaan voor op gas rijdende auto's.
Met het oog op deze bijdrage aan de bescherming van het milieu kregen we een eervolle
vermelding in de categorie Recycling Facility
of the Year bij de National Recycling Awards
van 2018.”

ReFood Dagenham zet bij klanten in Londen
verzamelde oneetbaar voedselafval om in hernieuwbare energie en duurzame biologische
meststoffen. De locatie kan meer dan 160.000
ton voedselafval per jaar verwerken, waarbij
14 miljoen kubieke meter biogas wordt geproduceerd – genoeg om 12.600 huishoudens van
gas te voorzien.

De ultramoderne anaërobe
vergistingsfaciliteit van
ReFood in Dagenham is in
staat tot het verwerken van
meer dan

160.000 t

voedselafval
per jaar
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Als grootste stad in Europa heeft Londen
meer dan 8 miljoen inwoners en trekt de stad
jaarlijks 31 miljoen toeristen. Jaarlijks wordt
meer dan 2,7 miljoen ton voed-selafval gegenereerd – 40 procent hiervan wordt nog
gedumpt. ReFood Dagenham is de vierde anaërobe vergistingsinstallatie van de hoofdstad,
gelegen in het London Sustainable Industries
Park – een prestigieus project gefinancierd
door de burgemeester van Londen met als doel

De installatie
genereert

14 miljoen
kubieke meter biogas

Door levering van uitstekende service aan zijn
klanten bereikte ReFood Dagenham snel de
grondstofcapaciteit en verwerkt nu wekelijks
ongeveer 1.200 ton voedselafval en 900 ton
vloeibaar afval.
Dankzij de ultramoderne technologie van de
locatie kunnen zowel vaste als vloeibare levensmiddelen worden verwerkt, die worden
verzameld vanuit winkels, supermarkten,
restaurants, cafés, voedselproducenten,

genoeg energie voor

12.600
huishoudens

// GROEI & INTERNATIONALE PROJECTEN

“Naast het verwijderen van 73.600 ton CO2 per jaar, wat gelijk
is aan 14.431 auto's van de weg halen, ondersteunt ReFood
Dagenham het Transport for London’s (TfL) Clean Air Action
Plan door het produceren van biomethaan voor op gas rijdende voertuigen.“
Philip Simpson, directeur bij ReFood UK

fabrikanten, ziekenhuizen, scholen en lokale
instanties binnen een straal van 50 mijl.
Behalve dat deze faciliteit een aanzienlijke investering van de SARIA Groep is in de activiteiten in Groot-Brittannië, ondersteunt de
ontwikkeling de bredere ambities van Londen
op het gebied van duurzaamheid. De milieustrategie van de hoofdstad benadrukt dat voedselafval dat op stortplaatsen wordt gedumpt
veel negatieve effecten voor het milieu oplevert.
Het streven van de strategie is om Londen in
2030 zonder afval en in 2050 zonder CO2 te
krijgen en de vervuilende voertuigen te vervangen door op biomethaan werkende transportmiddelen. ReFood zal een leidende rol spelen
bij het behalen van deze doelen door het recyclen van onvermijdelijk voedselafval, het reduceren van de CO2-voetafdruk en het genereren

van groen gas en biologische meststoffen.
ReFood Dagenham verwerkt niet alleen het
voedselafval van duizenden klanten, het bedrijf levert boeren in de regio Zuid-Oost ook de
bekroonde biologische meststof van ReFood,
ReGrow, en helpt zo de lokale voedselleveringketen te sluiten.
De faciliteit is zorgvuldig ontworpen om schadelijke uitstoot en een te hoog energieverbruik
te beperken. Dit omvat zelfkoeling van thermische massa, zodat minder behoefte is aan airconditioning, het gebruik van een biologische
wasser voor het onttrekken van waterstofsulfide uit het biogas (andere locaties gebruiken
chemische of koolstoffilters) en op het dak gemonteerde elektrische zonnepanelen die de
machines van de fabriek van elektriciteit voorzien. De locatie zelf is gebouwd van recyclebare
producten en is geheel onafhankelijk van CO2.

In tegenstelling tot vele concurrenten maken
de faciliteiten van ReFood gebruik van geautomatiseerde controlesystemen voor grondstoffen, zodat zij optimale gasopbrengsten kunnen
plannen en bereiken. Zij hebben ook speciale
uitpakmachines voor het scheiden van voedselafval en de verpakking. De verpakking wordt
vervolgens gerecycled en water wordt eruit
geperst voor hergebruik in het anaërobe vergistingsproces. Regenwater wordt ook opgevangen en door het gehele proces gebruikt,
zodat wordt verzekerd dat geen bronnen verloren gaan.
ReFood Dagenham is de derde faciliteit van het
bedrijf in Groot-Brittannië naast de bestaande
locaties in Doncaster en Widnes.
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“	Succes wordt behaald door mensen. Door samenwerking en uitwisseling zijn we snel een team geworden
waarbinnen wij onze krachten bundelen, van elkaar
leren en samen verantwoordelijkheid nemen.”
´
Tomasz Krasinski,
algemeen directeur van SARIA Polen

SARIA Polen managementmeeting
in Torun´ (2019)

Nieuwe toevoeging in Polen creëert
synergie en uitbreiding van de portfolio
NA DE AANKOOP VAN DE JKK GROEP IN 2018, IS SARIA EEN TOONAANGEVENDE SPELER GEWORDEN IN DE SECTOR VAN
DIERLIJKE BIJPRODUCTEN IN POLEN – MET TALLOZE VOORDELEN VOOR ZOWEL LEVERANCIERS ALS KLANTEN.
SARIA is lang één van de toonaangevende
verzamelaars en verwerkers van dierlijke bijproducten in Polen geweest. Het bedrijf consolideerde deze positie in de loop van het
afgelopen jaar voornamelijk door de integratie van de JKK Groep, specialist in bijproducten
van gevogelte. Met de toevoeging van de faciliteiten van JKK verhoogde SARIA Polen niet
alleen haar productiecapaciteit, maar verwierf
het bedrijf ook vele andere voordelen waarvan de klanten en leveranciers direct profiteren.

Bovendien heeft het bedrijf nu een veel breder
assortiment van producten en diensten voor de
gevogeltesector en een kortere afstand tot de
klanten.
SARIA Polen heeft nu in totaal negen locaties
door het hele land. Door de toevoeging van JKK
staat het bedrijf nu dichter bij de landbouwcentra rondom Warschau, Łódz en Poznan.
SARIA Poland heeft in totaal 17 productielijnen
plus een thermische krachtcentrale die op meel,

gemaakt van risicomateriaal, draait. De as van
de krachtcentrale wordt gerecycled als meststof voor de landbouw.
Met momenteel ongeveer 750 mensen in
dienst verwerkt SARIA Polen jaarlijks meer dan
400.000 ton dierlijke bijproducten van verschillende soorten. Tomasz Krasinski, algemeen
directeur van SARIA Polen: “De fusie heeft de
diensten die wij aan de vlees verwerkende
industrie bieden aanzienlijk versterkt. We

SARIA Polen heeft ook een ReFood-tak naast de activiteiten van
SecAnim en SARVAL. Alle drie de units doen het goed. ReFood
verwerkt momenteel jaarlijks een volume van ongeveer 48.000
ton voedselafval en dit getal blijft toenemen.
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Warschau

Poznan

Łódz

Hoofdkantoor

SARIA Polen heeft nu in
totaal negen locaties
Krakau

hebben ook synergie bereikt op het gebied van
logistiek – bijvoorbeeld in het toewijzen van
grondstoffen. Daarnaast hebben we door onze gezamenlijke kennis te bundelen ons productassortiment kunnen uitbreiden en in het
bijzonder onze producten verder kunnen specialiseren.”
De JKK Groep bestaat uit drie onafhankelijke dochterondernemingen: Eko-Stok, Struga
en Kemos. Net als de SARIA-divisie SecAnim
biedt de JKK Groep veilige afvoer van Categorie 1 risicomateriaal uit de vlees- en landbouwsectoren. Het bedrijf zet ook Categorie 3
gevogelteproducten om in eiwitten en vetten
die in voer voor huisdieren, aquacultuurvoeders en oleochemische toepassingen worden
gebruikt – gebieden die met SARVAL overeenkomen. Tomasz Krasinski: “JKK vult de bestaande door SARIA Polen aangeboden diensten
perfect aan. Met betrekking tot SecAnim hebben we onze regionale aanwezigheid uitgebreid
en SARVAL heeft een volledig nieuwe specialiteit in de vorm van verwerking van gevogelte
toegevoegd.”
De markt van de dierlijke bijproducten in Polen
is een aantal jaren sterk gegroeid, vooral het
snel groeiende gevogeltesegment. Ongeveer

60 procent van alle grondstoffen is hiervan
afkomstig. “Dit heeft te maken met het feit dat
Polen de laatste jaren de grootste producent van
gevogelte van Europa is geworden," legt Tomasz
Krasinski uit. “De bestaande kennis van JKK over
de gevogeltesector komt ons goed van pas.” Hij
voegt hier echter snel aan toe dat SARIA Polen
niet van plan is om op zijn lauweren te gaan
rusten: “We blijven investeren in technologie en

processen om nog hogere normen op alle gebieden te bereiken. We hebben een essentieel
voordeel dat we kunnen putten uit technische
kennis binnen de gehele SARIA Groep en dit zal
ons vooruit helpen.”
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De eindsprint is ingezet

Drie ploegendiensten per dag: de fabriek van
Bioiberica in Duitsland draait 24 uur per dag,
zeven dagen per week

BIOIBERICA BOEKT ENORME VOORUITGANG MET DE EERSTE PRODUCTIEFACILITEIT
IN DUITSLAND. NA TECHNISCHE AANPASSINGEN EN DE VOLTOOIING VAN KLANTENAUDITS ZAL DE LOCATIE EIND 2019 OP MAXIMALE CAPACITEIT DRAAIEN.

Bioiberica voegde eind 2017 een productielocatie in Rheda-Wiedenbrück, Duitsland, toe.
Opgenomen als onderdeel van de Pharma Action transactie werd deze ultramoderne faciliteit
nog maar vijf jaar geleden door de Tönnies
Groep, één van de tien grootste vleesverwerkingsbedrijven ter wereld, gebouwd. Direct na
de aankoop begon Bioiberica met het aanpassen van de technische infrastructuur en processen op de locatie aan de productie van
werkzame farmaceutische bestanddelen. Het
bedrijf nodigde ook zijn internationale klanten
uit om de nodige audits uit te voeren. Deze audits zijn complexe procedures die uit meerdere
fases bestaan en gepaard gaan met grondige
analyse, documentatie en beoordelingen op locatie.

Betere logistiek
In het verleden transporteerde Bioiberica
ruwe mucosa vanuit Noord-West Europa
naar Spanje. Nu wordt dit materiaal in de
nieuwe fabriek in Duitsland voorbewerkt,
waarmee het aantal vrachtwagenritten
drastisch wordt teruggebracht.
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Hoewel de technische modificaties en audits
nog steeds plaatsvinden, heeft de nieuwe
fabriek nu al een positief effect. Het heeft,
bijvoorbeeld, geleid tot een aantal nieuwe partnerschappen in de vleesverwerkende industrie,
waardoor het bedrijf meer toegang heeft tot de
mucosa die het nodig heeft voor de productie
van het werkzame farmaceutische bestanddeel
heparine. De fabriek zal ook de leveringsketen
substantieel verbeteren, vooral als deze eind
2019 zijn maximale capaciteit bereikt. Uit
Noord-West Europa afkomstige mucosa zal
niet langer in ruwe vorm aan de belangrijkste
faciliteit van Bioiberica in Spanje worden geleverd. In plaats daarvan zal het materiaal worden voorbewerkt in Duitsland, waardoor het te
transporteren volume en gewicht aanzienlijk

2017
300 vrachtwagens

wordt verlaagd. Terwijl het bedrijf vroeger 300
vrachtwagenladingen ruwe mucosa nodig had,
zal het nu één vrachtwagenlading verwerkt
materiaal ontvangen – een enorme verbetering,
vooral met het oog op het milieu.
De fabriek in Rheda-Wiedenbrück werkt met
computergestuurde processen en is bijna
100 procent geautomatiseerd. Eind 2019, na
voltooiing van de transitiefase, zal Bioiberica
jaarlijks tot wel 100.000 ton mucosa in RhedaWiedenbrück kunnen verwerken. Luis Solera,
CEO van Bioiberica: “De nieuwe fabriek geeft
onze kernactiviteiten een enorme boost en
helpt onze positie als één van 's werelds leidende aanbieders van het werkzame farmaceutische bestanddeel heparine te versterken.”

2018
1 vrachtwagen
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Succesvolle integratie in Italië
IN MEI 2017 VESTIGDE SARIA ZICH IN ITALIË DOOR DE KRACHTEN TE BUNDELEN MET DE ECB GROEP. ECB IS GESPECIALISEERD IN DE VERWERKING VAN BIJPRODUCTEN VAN GEVOGELTE. HET BEDRIJF LEVERT HOOGWAARDIGE VETTEN EN
EIWITTEN AAN INTERNATIONALE KLANTEN, HOOFDZAKELIJK IN DE INDUSTRIE VOOR VOER VOOR HUISDIEREN MAAR OOK
IN DE AQUACULTUURSECTOR.
De ECB Groep verwerkt al meer dan 50 jaar
bijproducten van gevogelte in Italië. Naast de
grootste locatie in Treviglio (Lombardije), heeft
het bedrijf een tweede productiefaciliteit in de
stad Sorgà, ten zuiden van het Gardameer. Het
bedrijf heeft ook 25 procent van de aandelen
van een derde productielocatie in Gatteo, in de
buurt van de kustplaats Rimini; de overige 75
procent van de aandelen is in handen van drie
gevogelteslachthuizen. Alle drie de ECB-faciliteiten bevinden zich in Noord-Italië, dicht bij
het centrum van de industrie voor het slachten
van gevogelte van het land.
ECB produceert hoofdzakelijk hoogwaardige
eiwitten en vetten uit gevogelte en dit is voor
een groot deel te danken aan de geavanceerde
productietechnologie. In het natte destructieproces van het bedrijf worden de grondstoffen
uiterst voorzichtig behandeld en wordt een
meel met een hoog eiwitgehalte en weinig as
alsook een hoogwaardig vet geproduceerd.
“Zelfs voordat ECB deel ging uitmaken van SARIA
beschikte het bedrijf over uiterst geavanceerde
fabriekstechnologieën,” aldus Daniela Castegnaro,
algemeen directeur van ECB. “Onze volgende
innovaties zijn altijd gericht geweest op het
vervangen van afzonderlijke componenten die
bovenal de efficiëntie van het productieproces
verhogen.” Daarnaast voert het bedrijf technische en organisatorische verbeteringen door op

het gebied van veiligheid en milieubescherming.
Voorbeelden hiervan zijn optimalisatie van de
systemen voor zuivering van de uitlaatlucht en
afvalwaterbeheer op de locaties in Treviglio en
Sorgà.
Tijdens de integratie van ECB in de SARIA Groep
was Daniela er vooral op gespitst om haar
werknemers bij het proces te betrekken. “De
meeste van onze werknemers waren positief over
de samenwerking. We hebben voortgebouwd
op deze positiviteit en deze verder versterkt
door mensen aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen,” aldus Castegnaro, waarna
zij toevoegt dat het transitieproces een mentaliteitsverandering bij de werknemers vereiste:
“Werken voor een klein Italiaans bedrijf en
werken binnen een multinationale groep is een
groot verschil. De besluitvormingsstructuren
en werkwijzen zijn anders en mensen hebben
tijd nodig om zich aan te passen.”
De in de fase na de integratie doorgevoerde
wijzigingen hebben een zeer positief effect gehad. De werkzaamheden binnen het bedrijf zijn
meer gestandaardiseerd met duidelijke structuren en verantwoordelijkheden. De werknemers
kunnen nu contact opnemen met andere bedrijven binnen de SARIA Groep en zo direct
toegang krijgen tot kennis over andere markten.
Daarnaast heeft ECB nieuwe werknemers aangenomen en nieuwe functies gecreëerd, zoals

Daniela Castegnaro, algemeen directeur van ECB

een inkoopkantoor, om zo besparingen in het
inkoopproces te genereren. Bovendien is er nu
een kwaliteitsmanager voor grondstoffen met
de specifieke taak om de kwaliteit van slachtafval te verhogen en de relaties met de ongeveer
50 aangesloten slachthuizen te versterken. ECB
voegt waarde toe door het gat tussen slachthuizen enerzijds en de producenten van voer
voor huisdieren en viskwekerijen anderzijds te
overbruggen door de behoeften van deze twee
sectoren op elkaar af te stemmen. Het uiteindelijke doel is om de valorisatie door de gehele
leveringsketen te verbeteren en zo een winwin-situatie voor alle partijen te creëren.

ECB levert ingrediënten aan
fabrikanten van hoogwaardig
voer voor huisdieren en
streeft naar uitbreiding van
het klantenbestand
ECB kan op de locaties in
Treviglio en Sorgà jaarlijks
maximaal 220.000 ton
bijproducten van gevogelte
verwerken
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Aansluiting bij het netwerk van SARIA
biedt veel groeikansen
ALS ONDERDEEL VAN DE INTEGRATIE VAN DE ECB GROEP, HEEFT SARIA OOK HET ROEMEENSE BEDRIJF CLEAN TECH
INTERNATIONAL SRL. VERWORVEN. DE PRODUCTIEFACILITEIT IN DE PLAATS CIULNITA IS SARIA’S ALLEREERSTE LOCATIE
IN ROEMENIË.
Gelegen in het zuiden van Roemenië tussen
Boekarest en Constanta beslaat de locatie van
Clean Tech een totale oppervlakte van ongeveer 50.000 vierkante meter. Van dit oppervlak
wordt ongeveer 15.000 vierkante meter ingenomen door de eigenlijke fabriek. Dit nieuwe
lid van de SARIA Groep is één van de toonaangevende verwerkers van bijproducten van
gevogelte in Roemenië. Het bedrijf levert

hoogwaardige eiwitten en vetten aan zowel de
industrie voor voer voor huisdieren als fabrikanten van aquacultuurvoeders.
Direct na aansluiting bij de SARIA-familie
startte Clean Tech een omvangrijk optimalisatieprogramma op de faciliteit in Ciulnita, die
oorspronkelijk in 2012 was geopend. Het bedrijf heeft een reeks technische verbeteringen

doorgevoerd gericht op het voldoen aan de
normen van de SARIA Groep. Marius Vladescu,
algemeen directeur van Clean Tech: “We hebben
op veel gebieden al aanzienlijke vooruitgang
geboekt, maar we hebben nog een lange weg
te gaan.”

Clean Tech streeft naar
levering aan fabrikanten
van hoogwaardig voer
voor huisdieren

Ciulnita

Boekarest
Constanta

Clean Tech verwerkt bijproducten
van gevogelte in een fabriek 100 km
ten oosten van Boekarest
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Indrukwekkende toename van
maandelijkse productie

8.000 t
3.500 t
Om de fabriek verder te verbeteren, is Clean
Tech bezig met het uitvoeren van een investeringsplan dat naar verwachting binnen één jaar
voltooid zal zijn. Marius Vladescu: “We doen
ons uiterste best, zowel op financieel als op
technologisch gebied, om deze verbeteringen
zo veel mogelijk te versnellen. Onze integratie
in de SARIA Groep heeft ons enorme voordelen opgeleverd. We hebben nu toegang tot de
allerhoogste normen en niveaus van deskundigheid en kennis binnen onze industrie. We
kunnen ook gebruik maken van het netwerk
van de Groep om met collega's te communiceren en te leren wat momenteel de beste werkwijzen zijn.”

“	We hebben op veel gebieden al aanzienlijke
vooruitgang geboekt,
maar we hebben nog
een lange weg te gaan.”
Marius Vladescu, Managing Director van
SARIA Romania

Deze doelstelling is nu zeer goed haalbaar
dankzij de integratie van Clean Tech in de
SARIA Groep.
Clean Tech heeft twee belangrijke sterke punten die de groei zeker zullen ondersteunen:
goede toegang tot grondstoffen en een gunstige geografische ligging. Roemenië heeft één
van de snelst groeiende gevogelte-industrieën
van de Europese Unie. Productie-opbrengsten
en exportvolumes nemen ieder jaar weer toe.
Daarnaast ligt Ciulnita slechts 140 kilometer
van Constanta, de grootste zeehaven van Roemenië. Zo heeft Clean Tech eenvoudig over het
water toegang tot internationale markten. Dit
is vooral een belangrijk voordeel voor verzendingen over lange afstanden en veel beter dan
over de weg.

Clean Tech wil totale transparantie over alle
technische verbeteringen bieden – niet alleen
aan de betreffende overheidsinstanties, maar
ook aan lokale inwoners. “Afgezien van onze
De constante ontwikkeling van Clean Tech zal
operationele activiteiten willen wij ook graag
ook wederzijdse voordelen hebben voor de geeen goede buur zijn,” zegt Marius Vladescu.
vogelteverwerkende industrie in Roemenië.
“Verantwoordelijkheid nemen betekent dat we
Marius Vladescu: “Met de geplande investerinook oog hebben voor sociale kwesties en rekegen zijn we op weg om onze positie als partner
ning blijven houden met onze lokale omgeving.” voor de Roemeense gevogelte-industrie in de
komende jaren verder te versterken.”
Met betrekking tot de doelmarkten streeft Clean
Tech naar het verleggen van de focus naar de
sector van hoogwaardig voer voor huisdieren
door middel van verbeterde productieprocessen
en zelfs een hogere productkwaliteit.

De gevogelte-industrie in
Roemenië groeit snel
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Jean-Louis Hurel
verlaat het bestuur
van SARIA
NA 23 JAAR HEEFT JEAN-LOUIS HUREL DE SARIA GROEP VERLATEN. IN DEZE PERIODE SPEELDE HIJ VOORAL
EEN GROTE ROL IN HET VORMGEVEN EN ONTWIKKELEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GROEP IN FRANKRIJK.

Op 30 juni 2019 verliet Jean-Louis de directie
van de SARIA Groep, na 16 jaar lid hiervan te
zijn geweest. De heer Hurel kwam in 1996 bij
SARIA toen de RETHMANN Groep de destructieactiviteiten van het Franse bedrijf SANOFI,
waaronder een aantal productiefaciliteiten,
overnam. Naast de kans om langdurig voor een
familiebedrijf te werken trokken de mogelijkheden voor ontwikkeling hem aan. De nieuw verworven fabrieken hadden jarenlang te weinig
kunnen investeren; dat zou echter snel veranderen toen Jean-Louis Hurel, in nauwe samenwerking met zijn Franse collega's en SARIA in
Duitsland, talloze maatregelen voor optimalisatie lanceerde. Dit leidde tot verbeteringen op
het gebied van productiviteit, organisatie en
technologie op deze locaties alsook een sterkere aanwezigheid in het gehele land. Nadat
Jean-Louis Hurel in 2001 lid van het managementteam van SARIA Frankrijk was geworden,
werd hij in 2003 'Président Directeur Général'
(CEO) en werd hij ook benoemd als bestuurslid
van de SARIA Groep.

De leden van het
bestuur en de raad van
commissarissen zeggen
Jean-Louis Hurel vaarwe
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Eén van de bepalende kwesties gedurende zijn
eerste jaren bij SARIA was de BSE-crisis. De
verspreiding van deze ziekte verhoogde niet
alleen de vraag naar afvoer van karkassen, ook
werden overheidsinstanties in Frankrijk zich
meer bewust van het belang van deze dienst.
Met het gezamenlijke doel om de verspreiding
van BSE tegen te gaan, ontwikkelde SARIA
Frankrijk een sterke en langdurige professionele
relatie met de betreffende instanties in dat
land.
“In Frankrijk richtten we ons vroegtijdig en
consistent op het specialiseren van onze fabrieken en het scheiden van grondstoffen –
gevogelte, varkensvlees en gemengd – om
de allerhoogste kwaliteit te behalen,” zegt
Jean-Louis Hurel over zijn rol in zijn eerste jaren
bij SARIA. “We waren in dit opzicht pioniers en
onze concurrenten onderkenden de voordelen
pas veel later. Specialisatie bood ons een cruciale
voorsprong en stelde ons in staat meer waarde
te creëren.”

Martin Rethmann, voorzitter van de raad van
commissarissen van de SARIA Groep, sprak
lovende woorden over Jean-Louis Hurel:
“Namens de gehele raad van commissarissen,
mijn familie en het bestuur van SARIA wil ik
Jean-Louis Hurel van harte bedanken voor zijn
vele jaren van toewijding, loyaliteit en hard
werken. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van
onze bedrijfsactiviteiten, vooral in Frankrijk, is
van essentieel belang geweest voor de constante
groei die ons heeft geholpen een leidende internationale positie binnen onze industrie te verwerven.”
Jean-Louis Hurel is nu directeur van RETHMANN
Frankrijk en lid van de raad van commissarissen
van Transdev, de nieuwste aanwinst van de
RETHMANN Groep. Hij wordt als hoofd en CEO
van SARIA Frankrijk opgevolgd door Arnaud
Bécard.

Nieuw SARIA
hoofdkantoor in Selm
HET NIEUWE GEBOUW, VOLTOOID IN 2018, BIEDT EEN MODERNE WERKOMGEVING VOOR
ONGEVEER 200 WERKNEMERS ALSOOK NIEUWE EN GESCHIKTE MIDDELEN VOOR ÉÉN-OP-ÉÉN
COMMUNICATIE EN COMMUNICATIE OP AFSTAND.
Toen SARIA in de zomer van 2018 naar het
nieuwe hoofdkantoor in Selm verhuisde, werd
hiermee de basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen binnen de gehele SARIA Groep.
Sinds het oorspronkelijke gebouw in 1983 voor
het eerst in gebruik werd genomen – toen als
hoofdkantoor van alle RETHMANN-activiteiten –
is SARIA gestaag gegroeid en internationaal
uitgebreid. Vandaag de dag is de Groep operationeel in meer dan 20 landen over de hele
wereld. Op een bepaald moment in deze ontwikkeling konden niet langer alle werknemers
in het oude gebouw worden ondergebracht,
dus moesten zij naar een andere locatie uitwijken. Het nieuwe hoofdkantoor in Selm biedt
onderdak aan de administratieve functies van

zowel SARIA Duitsland als de SARIA Groep.
Ook RETHMANN SE, de holding voor de
RETHMANN Groep, is in het nieuwe hoofdkantoor aan de Werner Straße gehuisvest.
De moderne kantoorruimte heeft een veel opener structuur, waardoor de productiviteit en de
dagelijkse interactie tussen de bijna 200 werknemers die hier werken worden verhoogd. De
nieuwe vergaderruimtes zijn ideaal voor adhoc vergaderingen en workshops alsook voor
internationale evenementen, zoals bijeenkomsten van het management. De ultramoderne
apparatuur omvat efficiënte en eenvoudig te
bedienen middelen voor samenwerking, zoals
videovergaderingen. Zo biedt het nieuwe gebouw

niet alleen ruim voldoende ruimte voor administratieve medewerkers, het maakt ook eenvoudigere en intensievere communicatie over
internationale grenzen mogelijk. Uiteraard
wordt ook het belang van directe interactie
tussen werknemers erkend; verankerd in Selm,
zoals de rest van dit familiebedrijf, zal het
nieuwe hoofdkantoor blijven dienen als een
centrale ontmoetingsplaats en waardevolle
kansen bieden voor productievere en efficiëntere samenwerking.
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