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Niet meer malen

“Innovatieve hyperspectrale beeldverwerkingstechnologie is 
geschikt voor het vaststellen van de brandgraad van intacte  
koffiebonen”, weet kwaliteitsmanager Els Stulens bij The Java 
Coffee Company. Malen van de bonen is niet langer nodig, zoals 
bij de infraroodmeting die de koffiebranderij nu gebruikt. 

The Java Coffee Company neemt vanaf  

begin 2013 deel aan het Sensors For Food 

project. Een van de onderzoeksdeel- 

nemers, IMEC, introduceerde het beeld- 

verwerkingstechnologie project van  

Flanders’ Food bij deze KMO in Rotselaar. 

Het Belgische topinstituut op het vlak van 

nano-elektronica IMEC had de koffiebran-

derij leren kennen door The Java Coffee 

House koffiebar op het hoofdkantoor in  

Heverlee. 

“De projectleider van IMEC zocht voor  

de validatie van de hyperspectrale beeldver-

werkingstechnologie deelnemers uit de voe-

dingsindustrie”, zegt Els Stulens over de ken-

nismaking. “We zagen al snel een interessante 

toepassing van de innovatieve technologie 

Els Stulens:  

“Innoverende ideeën 

werken altijd  

inspirerend!” 

Hyperspectrale visiontechnologie kwalificeert  

koffiebonen

voor het bepalen van de brandgraad van  

koffies. Dit is een kwaliteitsparameter voor 

de kleur en ook de smaak van de koffie.” 

Het grote voordeel van de analysetechnolo-

gie (zie kader op deze pagina) is dat de 

nauwkeurige bepaling van de brandgraad is 

toegespitst op individuele intacte bonen. 

Cruciaal voor de hoge nauwkeurigheid van 

de meting is dat deze plaatsvinden binnen 

een breed golflengtespectrum. De stan-

daard infraroodbepaling van de brandgraad 

meet slechts twee golflengtes op één punt 

van een staal van gemalen koffiebonen. 

Kwaliteitscontrole

Voor het samenstellen van mengelingen en 

de kwaliteitscontrole proeft en keurt koffie-

coördinator Raf Vermeulen de hele dag kof-

fie. Ook analyseert deze collega van Stulens 

de brandgraad van de gebrande koffiebo-

nen. Hij gebruikt daarvoor een tafelmodel 

infraroodmeter. 

Voorafgaand aan de meting van de brand-

graad wordt een hoeveelheid bonen gema-

len, waarmee vervolgens een één cm hoog 

schaaltje met een diameter van 6 cm egaal 

tot aan de rand wordt gevuld. Dat steekt 

nauw. “Als het afstrijken niet op de juiste 

wijze gebeurt, is er al een ongewenste  

afwijking van de meetwaarde”, weet de  

kwaliteitsmanager.  

Ongewenste meetafwijkingen kunnen  

tevens voortkomen uit de aanwezigheid van 

witte puntjes, afkomstig van de velletjes van 

bepaalde boonsoorten. 

Tijdens een productiebatch, die 100 kg  

bedraagt, vinden geregeld analyses plaats, 

waardoor de gemiddelde afwijking voor een 

productiebatch binnen de specificaties valt. 

Dagelijks vindt kalibratie van het meet- 

instrument plaats. 

Hyperspectrale beeldverwerking

Hyperspectrale beeldverwerking combineert spectroscopie met digitale beeldverwerking. 

Naast de drie brede spectra van het zichtbare licht (rood, groen en blauw) gaat het om het 

brede nabij infrarood (NIR) domein dat in nauwere banden is onderverdeeld. Van elke pixel 

in een beeld kan de IMEC camera van meer dan honderd verschillende spectrale banden 

binnen een golflengtebereik van 600-1000 nm de lichtintensiteit meten. In de praktijk blij-

ken 25 spectrale banden genoeg informatie te geven. Het oppervlak dat gemeten wordt, 

hangt af van de gewenste resolutie van het beeld: 200.000 pixels voor 4 cm2 is mogelijk, 

maar in het onderzoek bleek een lagere resolutie voldoende: 6000 pixels voor 4 cm2.
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logie is vooral een lagere kostprijs van de 

benodigde hightech camera, die pas sinds 

begin dit jaar op de markt is. Bovenop de 

camerakosten van circa 20.000 euro komen 

nog de kosten voor de soft- en hardware 

voor het gehele systeem. Belangrijk is veel 

rekenkracht en dataopslagcapaciteit.  

Stulens: “Voldoende vraag naar de veel- 

belovende beeldverwerkingstechnologie 

zou de kosten moeten doen dalen. Wij heb-

ben hierover inmiddels contact gelegd met 

derde partijen.” 

Een andere interessante partij voor samen-

werking bij het vermarkten van de beeld-

verwerkingstechnologie vormen volgens 

haar de systeemintegratoren. 

• YVES DE GROOTE •

eventueel malen en verpakken in zakjes met 

ventiel onder beschermde atmosfeer (met 

stikstof). De koffiebranderij is FSSC 22000 

gecertificeerd. “In juni slaagden we voor 

een controle-audit. In 2016 hebben we een 

volledige audit”, merkt Stulens op. 

Kostprijs

De kwaliteitsmanager is bijzonder enthou-

siast over de innovatieve hyperspectrale 

beeldverwerkingstechnologie. De hyper-

spectrale camera zou voor inline toepas- 

singen aan het eind van de koffiebrand- 

installatie geplaatst kunnen worden,  

vooraleer de koffie naar de opslagsilo’s gaat. 

Ook is offline toepassing van de techno- 

logie, op een labo, een optie. 

Cruciaal voor de doorbraak van de techno-

Volledige proces

De controle van de brandgraad van koffie-

bonen begint bij Java al bij een staal groene 

bonen aangeleverd door een leverancier. De 

koffiecoördinator brandt een kleine hoe-

veelheid bonen, zo’n 100 gram, op een  

standaard minibrander, waarna hij de 

brandgraad meet. Natuurlijk proeft en  

beoordeelt hij de koffie meteen op geur en 

smaak. Hierna wordt beslist of de partij 

wordt aangekocht of niet. Elke deellevering 

van de gekochte partij wordt opnieuw  

gecontroleerd.

Pas wanneer de koffie voldoet aan alle  

kwaliteits- en voedselveiligheidsspecifica-

ties, kan de productie starten. De productie 

omvat branden van de groene bonen, even-

tueel mengen van gebrande koffiebonen, 

Sensors For Food

Binnen het Sensors For Food-project werkt 

Flanders’ Food met IMEC, KULeuven, VUB 

en het IBBT van UGent samen met voe-

dingsbedrijven bij het evalueren, optimalise-

ren en valideren van innovatieve sensoren; 

waaronder de hyperspectrale camera, voor 

de voedingsindustrie. Het vierjarige IWT 

VIS-traject loopt in november 2015 af. 

The Java Coffee Company

Sinds 1935 brandt de familie Claes, eige-

naar van de koffiebranderij in Rotselaar, met 

veel passie koffie. Maandelijks produceert 

het bedrijf gemiddeld 80 ton koffie, waar-

onder origine koffies en gemengde koffie 

onder het eigen Java-merk en ook private 

label koffies. De jaaromzet bedraagt 13  

miljoen euro. Er werken 25 medewerkers, 

waarvan 3 in de productie en 2 in de kwali-

teitsdienst. Naast de retail zet The Java 

Coffee Company zijn producten af via zus-

terbedrijf Java Foodservice, een totaalleve-

rancier van foodserviceproducten, goed 

voor 130 miljoen euro per jaar en 300 

medewerkers. 

Hyperspectrale beeldverwerking combineert spectroscopie met digitale beeldverwerking.
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Hyperspectrale visietechnologie zou inline in de productie gebruikt kunnen worden.  
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