
010

VMT FOOD   .    1 OKTOBER 2014    .   NR  2 

REPORTAGE

ECONOMIE & BEDRIJVEN

Moderne nieuwbouw voor Neptunus

Voedselveiligheid 
staat centraal
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Neptunus is een familiebedrijf dat in 1968 werd opgericht door Jan 
Van Molle, vader van de huidige zaakvoerder Bart Van Molle. Jan 
Van Molle legde zich in Dendermonde toe op het huis-aan-huis 
verkopen van verse vis. In 1988 verhuisde hij naar een ruimere  
en modernere winkel aan de Oude Vest. Tegelijkertijd opende hij 
een pakhuis in de Oostendse vismijn om vis in een eigen atelier te 
versnijden. Zijn zonen Bart en Jan traden in zijn voetsporen. “Ook 
de Oostendse vismijn werd voor ons te klein. We hadden geen 
ruimte meer over om uit te breiden. We kozen daarom bewust voor 
nieuwbouw met expansiemogelijkheden op een bedrijventerrein”, 
vertelt directeur Bart Van Molle. 

Vis in snelheid genomen
De nieuwe locatie op de nieuwe bedrijfssite Plassendale is vijf keer 
zo groot en beslaat een oppervlakte van drieduizend vierkante 
meter. Neptunus levert vandaag zeven dagen per week zowel verse 
vis als diepvriesvis, schaal- en schelpdieren, alsook gerookte vis aan 
restaurants, grootkeukens, leurders, viswinkels en groothandels in 
België, Luxemburg en Nederland. Het assortiment is uitgebreid. 
Ook particulieren kunnen bij Neptunus terecht. De vers aangevoer-
de vis uit de noordelijke wateren tot in IJsland wordt de dag zelf 
schoongemaakt, gefileerd, geportioneerd en ter plaatse verkocht of 
geleverd. Om aan het einde van de keten een product van topkwali-
teit te garanderen, staat hygiëne centraal in het verwerkingsproces. 

Groeistrategie
In 2013 werd een omzet gerealiseerd van circa 12 miljoen euro. De 
groeistrategie van de KMO is gericht op de groothandels en groot-
distributeurs in België, maar ook over de grens is Neptunus actief 
onder meer in Luxemburg, Spanje en Nederland. Van Molle: “Nu 
doen grootdistributeurs nog vooral een beroep op ons bedrijf  
voor noodleveringen, wanneer zij een tekort hebben. Maar daar 
gaan we verandering in brengen.” 
Neptunus verwerkt wekelijks 30 tot 50 ton vis, aangevoerd uit alle 

windrichtingen van Europa, ook van de Vlaamse visveiling met 
vestigingen in Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge. Andere 
belangrijke visveilingen zijn die van Stellendam, Scheveningen en 
IJmuiden. In Scandinavië zijn dat Hvide Sande, Thorsminde,  
Thyborön, Gilleleije. Noorwegen en vooral IJsland zijn eveneens 
voorname leveranciers. Van Molle: “In IJsland participeren we  
voor onze visaanvoer meer dan tien jaar in een visbewerking- en 
trading-bedrijf. Dankzij de geavanceerde Europese veilingsystemen 
Pefa en Efice koop ik de vis online in, waarna die meteen op trans-
port gaat en binnen 24 uur wordt geleverd.” 
De meeste vistransporten gebeuren via wegvervoer, alleen vanuit 
IJsland wordt de vis ingevlogen en vanuit Luik overgeladen in de 
vrachtwagens van Neptunus om in Oostende te worden verwerkt. 
Opvallend is dat vandaag vis steeds meer wordt bewerkt, dat wil 
zeggen ontvet, ontvelt, versneden, gefileerd, ontgraat en in porties 
verdeeld afhankelijk van de vissoort en de wensen van de klanten. 

Koploper op ICT-gebied
De vis is vaak nog niet binnen of hij is al verkocht. Bestellingen 
plaatsen gebeurt per telefoon, e-mail, fax en binnenkort ook via 
e-bestelling vanaf smartphone of tablet om direct te worden ver-
werkt in het computersysteem van Neptunus. De verkoop wordt 
daardoor sneller. Afhankelijk van het proces van de vis kunnen de 
bestellingen al na enkele uren bij de klant worden geleverd. Van 
Molle: “Ons uitgebreide Reflex ERP-systeem zorgt voor ondersteu-
ning van alle administratieve bedrijfsprocessen, vanaf binnenkomst 
tot en met de levering. Alles gebeurt automatisch. We willen op 
ICT-gebied echte voorlopers zijn voor een zo efficiënt mogelijke 
dagelijkse bedrijfsvoering te ondersteunen.”
 
Aangename werkomgeving
Snelheid en flexibiliteit van handelen, zowel op kantoor als in de 
productie zijn de succesfactor binnen het visverwerkende bedrijf. 
Korte communicatielijnen dragen daartoe hun steentje bij. 

Visbedrijf Neptunus verhuisde begin dit jaar naar een nieuwbouw op het Oostendse bedrijven- 
terrein Plassendale. De visverwerkende groothandel verlaat daardoor na 30 jaar de Oostendse vis-
mijn. De nieuwe locatie is vijf keer zo groot. Ook investeerde het bedrijf in een modern ERP-systeem. 

Moderne nieuwbouw voor Neptunus

Zaakvoerder  

Bart Van Molle

300 leveringen per dag
Vandaag werken er bij Neptunus 30 medewerkers, waarvan 15 
productiemedewerkers. De overige medewerkers buigen zich over 
verkoop, administratie, kwaliteit, HACCP en transport. Wat dat 
laatste betreft zijn er meer dan driehonderd leveringen. Het bedrijf 
draait zeven dagen op zeven en 24 uur per dag. “We zijn slechts 
twee dagen per jaar gesloten: 1 januari en 25 december. Ieder uur 
is er wel iemand in het bedrijf”, weet directeur Bart Van Molle.
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Herbruikbare kunststofkratten
Op dit moment is 90% van de vis die wordt aangevoerd en afge-
voerd verpakt in isomo kisten, die na gebruik worden samenge-
perst voor recyclage. De waarde van deze geperste piepschuim is 
inmiddels flink opgelopen, terwijl dat tien jaar geleden waardeloos 
was. Het wordt nu als basisgrondstof gebruikt voor harde plastiek. 
Binnenkort wil Neptunus beginnen met stevige herbruikbare 10 
kilogram kunststofkratten met statiegeld. De bakken bestaan uit 
twee delen. In de grote bak wordt een kleinere bak geplaatst, 
waarin gaatjes zijn aangebracht om vocht af te voeren. De vis blijft 
hierdoor droger en langer houdbaar.

De deur van Van Molle zijn kantoor staat altijd open. Het vele glas 
binnen het bedrijf benadrukt vormelijk de openheid tussen mede-
werkers in de productie en de administratie. De aangename werk-
omgeving zorgt voor een opgewekte werksfeer.
In het kantoor van bedrijfsvoerder Van Molle springen drie grote 
beeldschermen in het oog: één met kantoorsoftware gekoppeld aan 
het ERP-systeem en twee schermen gekoppeld aan de Europese 
veilingsystemen. Via een gps-toepassing toont hij op het eerste 
beeldscherm de locaties van vrachtwagens die onderweg zijn. Hij 
leest hoeveel de temperatuur in de koelwagen bedraagt. Op een aan 
de muur opgehangen beeldscherm volgt hij de productie en de 
logistiek. 

Bestellingen verwerken
De bestellingen die door de verkoop worden ingegeven kunnen 
onmiddellijk via het HACCP-systeem, geïntegreerd binnen het 
ERP-systeem, ingekeken worden door het personeel in de produc-
tieruimte. Wat er moet gebeuren staat op de bestelbon en is klan-
tafhankelijk. Fileren van vis kan alleen handmatig. Van Molle: “Een 
kabeljauw van de Noordzee heeft een andere structuur van graten 
en grootte dan een kabeljauw uit de Oostzee.” 
Voor het op vijf gram nauwkeurig portioneren van vis schafte  
Neptunus een machine aan van het IJslandse bedrijf Marel.  
“Deze machine kan op twee wijzen worden ingesteld. Exact op de 
gevraagde portiegrootte, bijvoorbeeld 180 gram, met het enige  
verlies van vis aan het begin en eind van de filet of zonder verlies, 
maar iets grotere porties, bijvoorbeeld 190 gram.” 
Voor het ontvellen van de vis staan in de productie verschillende 
machines. De ruwheid van de vis bepaalt de keuze. De ene machi-
ne trekt het vel van de vis, terwijl de andere het vel er afsnijdt. Het 
verwijderen van graten uit zalm gebeurt met een ‘Steen’ handma-

chine, die de graatjes uit de vis trekt. “We zijn nog op zoek naar een 
betaalbare machine waar de filets automatisch kunnen ontgraat 
worden. Het ontvetten van de zalm gebeurt met een handmachine, 
waarbij nauwkeurig de vetrand kan worden verwijderd. Verder 
wordt er ook gebruikgemaakt van een handmachine voor het ont-
schubben. Een sorteermachine sorteert de vis op gewicht. Om de 
versheid van de vis te vrijwaren gebruikt Neptunus twee GEA ijs-
machines. De ene zorgt voor inkomende vis en de andere voor de 
productie en de expeditie. Dagelijks goed voor 10.000 kg schilferijs!

High-care sas
Kwaliteit en voedselveiligheid borgt Neptunus met de grootste 
zorg. Er een duidelijke scheiding tussen de verschillende afdelingen 
binnen het bedrijf. Zo is er een aparte ruimte voor de vis die bin-
nenkomt, maar ook voor de vis die het bedrijf verlaat. Alles heeft 
zijn flow binnen het visbedrijf. In het gebouw zijn verschillende 

Kwaliteit en voedselveiligheid borgt  

Neptunus met de grootste zorg. 
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koel- en vriesruimtes, aparte inpakzones, gescheiden van de pro-
ductie. De toegang tot de warme keuken – waar het frituren van de 
vis gebeurt – is enkel bereikbaar via een high-care sas. Op het ein-
de van de werkdag wordt het hele gebouw volledig schoongemaakt 
door twee speciaal hiervoor opgeleide medewerkers. Medewerkers 
die de productieruimte willen betreden, zijn gebonden aan strenge 
regels. Zo is aangepaste kledij zoals een schort, haarnetje, speciaal 
schoeisel verplicht. Ringen en sieraden zijn 
verboden. Daarna zijn medewerkers verplicht 
door een Elpress borstelbad te lopen die de 
schoenen reinigt en de handen desinfecteert.
Voor het ontwerp van het volledige gebouw 
deed de zaakvoerder beroep op het  
gespecialiseerde architectenbureau 4Takt uit 
Aarschot. De meeste ontwerptekeningen van de lay-out leverde  
het bedrijf, vanuit eigen ervaring, zelf aan. 
De zaakvoerder wijst naar de robuuste Ucrete vloeren van BASF en 
de Hosa sandwich panelen voor muren en plafonds en de plinten 
die in de vloer zijn geïntegreerd. Hosa leverde ook de deuren in het 
gebouw. De vloeren liggen in een hoek van 4 graden, waardoor 
water naar een goot loopt. In de productie wordt gezuiverde en 
gekoelde lucht (12°C) geblazen. 

IFS-certificaat
Als kers op de taart verwacht bedrijfsvoerder Van Molle binnen-
kort een basisniveau International Food Standard certificaat (IFS) 
voor het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem van zijn bedrijf. 
Omdat er vooralsnog nog geen autocontrolehandboek voorhanden 
is voor de visserij-industrie, kan Neptunus hier natuurlijk ook voor 
gecertificeerd worden. De praktische benadering van de IFS- 

standaard, gebaseerd  
op HACCP, GMP en 
kwaliteitsmanagement 
en zonder overbodige 
administratieve lasten 
spreekt Van Molle  
bijzonder aan. Voor  

een bedrijf als Neptunus is dat van cruciaal belang. Het certificaat 
betekent voor Neptunus in elk geval een opsteker van formaat en 
het bewijs dat het bedrijf klaar is voor de toekomst.

• YVES DE GROOTE •

Wat er met de vis moet gebeuren staat op de bestelbon en is klantafhankelijk. 

‘We willen op ICT-gebied 
ook echte voorlopers zijn’
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WIJ KOMEN U 
GRAAG IETS 
BRENGEN 

Mettler-Toledo Product Inspection B.V.
Tel: +31 (0)73 548 11 88

E-mail: info.nl@mt.com
www.mt.com/pi

Dit jaar vindt u METTLER TOLEDO niet op de Macropak.  
In plaats daarvan komen wij in de maand oktober  
graag naar u toe! In onze demotruck presenteren we  
onze nieuwste product inspectie oplossingen. 

Nodig ons uit!

NIEUW 
Profile Advantage 

metaaldetectie

Gemak 
Onze demotruck staat 
bij u voor de deur.  

Tijdwinst
In minder tijd, veel meer 
specifieke informatie.

Maatwerk 
Een demonstratie 
naar uw wensen.

Persoonlijke aandacht 
Al uw vragen worden 
uitgebreid beantwoord.  

Actuele informatie 
Blijf op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen.
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Persoonlijke aandacht
Al uw vragen worden 
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Blijf op de hoogte van 
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