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Thema: Energiebesparing & Procesoptimalisatie

De kaasproducent had twee belangrijke 
aandachtspunten bij de optimalisatie van 
de kaasproductielijn. Hoe kunnen we de 
lozings- en energiekosten reduceren? 
Kaasdeeltjes die oplossen en vrijkomen 
tijdens het reinigen komen in de cip-
vloeistof terecht. Hierdoor moet DOC 
Kaas de cip-vloeistof periodiek verversen, 

wat invloed heeft op de lozingskosten 
en op de energiekosten omdat het warm 
water betreft. Het andere aandachtspunt 
was meer van strategische aard. “DOC 
Kaas groeit elk jaar. We wilden meer kaas 
en daardoor ook meer wei produceren”, 

legt Gerard van Riel, plantmanager bij de 
kaasproducent uit. DOC Kaas heeft twee 
locaties waar ze kaas produceert in Hoo-
geveen. Maar transport van de wei naar de 

weifabriek die op de nieuwe locatie staat 
is kostbaar. Door de weiproductie dichtbij 
de weiverwerkingsfabriek te positioneren, 
bespaart het bedrijf veel kosten.  

Reinigingsvloeistof
Het Tetra Tebel Casomatic-systeem 
bestaat uit een achttal kolommen waar 
de overtollige wei wordt gescheiden van 
de wrongel. Op drie plaatsen in elke 
kolom bevinden zich drainagesecties met 
perforaties om deze scheiding mogelijk 
te maken. Bovenin wordt een mengsel 
van wei en wrongel toegevoerd. Onderin 
worden wrongelblokken afgesneden. 
De wei wordt in de drainagesecties 
afgevoerd. “Achter de perforaties bleven 
kleine kaasdeeltjes achter”, vertelt Van 
Riel. “Door de lage stroomsnelheden van 
de wei op deze plek werden de deeltjes 

Zuivelcoöperatie DOC 

Kaas bouwde zeven jaar 

geleden een nieuwe fabriek 

voor de productie van 

kaas en wei. De volgende 

stap was optimalisatie; 

meer productiecapaciteit 

op dezelfde lijn was een 

belangrijk doel.  
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‘Achter de perforaties bleef 
stofwrongel achter’

Tetra Tebel Casomatic SC 
systeem bij DOC Kaas in  
Hoogeveen.

DOC Kaas verwerkt 800 miljoen kilo melk per jaar tot kaas, melk- en weipoeder. 
Het bedrijf heeft twee productielocaties in Hoogeveen. Bij de kaasproductie en de 
weiverwerking maakt DOC Kaas geen gebruik van grond- en oppervlaktewater. Er 
wordt slechts in beperkte mate drinkwater ingekocht. In een waterfabriek wordt 
het bij de processen vrijkomende condensaat opgewerkt tot proceswater van 
drinkwaterkwaliteit. De kaasproducent zorgt voor de eigen elektriciteitsvoorzie-
ning door het gebruik van een eigen Warmte Kracht Koppelingsinstallatie (WKK), 
waarbij de vrijkomende warmte optimaal wordt benut. 
De kaas gaat via handelsondernemingen naar de eindgebruiker. DOC Kaas is pro-
ducent van een breed assortiment folie- en natuurgerijpte kaas. Met het oog op 
efficiency heeft het eindproduct kaas een veelal rechthoekige vorm gekregen.

Kaasproductie
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niet weggespoeld.” Deze deeltjes komen 
terecht in de reinigingsvloeistof. Boven-
dien zijn ze een bron voor microbiële 
besmetting.

Weicirculatie
DOC Kaas ging in overleg met Tetra Pak. 
Deze machineproducent is leverancier 
van het scheidingssysteem. “We wisten 
dat de stroomsnelheid van de wei in het 
gebied achter de perforaties laag was 
en dat het resulteerde in het neerslaan 
van stofwrongel”, legt Symen Sipma, 
productmanager bij de machinefabri-
kant uit. De oplossing die de machine-
producent hiervoor bedacht was een 
weicirculatiesysteem. Door middel van 
het voorzichtig rondpompen van de wei 
wordt voorkomen dat de stofwrongel 
sedimenteert in de drainagesecties. Per 

kolom heeft elke drainagesectie zijn 
eigen circuit met een centrale pomp. 
Deze separate spoeling met wei zorgt 
voor voldoende werveling achter de per-
foraties om sedimentatie te voorkomen. 
Stofwrongel wordt met de wei afgevoerd 
en kan verderop alsnog worden terug-
gewonnen.
Deze functionaliteit ontwikkelde Tetra 
Pak voor de huidige generatie casomatic-
systemen, maar met speciaal ontwikkel-
de inspuitkoppen is het ook mogelijk om 
de circulatie als upgrade voor bestaande 
systemen toe te passen. Bij DOC Kaas 
werd dit systeem getest om na te gaan of 
het de oplossing was om te voorkomen 
dat kaasdeeltjes neerslaan. Na de instal-
latie bleek dat de reinigingstijd met 30 
procent verkort kon worden. Bovendien 
hoeft DOC Kaas dagelijks 10 kubieke 
meter minder CIP-vloeistof te lozen op 
het riool. “Het mes snijdt aan twee kan-
ten: aangezien de reinigingstijd wordt 
ingekort kan er meer kaas worden gepro-
duceerd. Daar zit de grootste winst”, 
vertelt Van Riel. “Verder besparen we 
energie door geen warme vloeistof meer 
te lozen en door de kortere reiniging.”

Kwaliteit
Een goede reiniging is van belang voor 
de kwaliteit van de wei. “Als resten van 
wrongel zich ophopen, verhoogt dat de 
kans op microbiologische groei.” Na 

de installatie van het spoelingssysteem 
bleek het kiemgetal nog lager te zijn dan 
voorheen. 

Van Riel kan een ander voordeel niet 
kwantificeren, maar naar zijn mening 
blijven de perforaties ook opener dan 
voorheen. “De machine werkt goed en 
constant vanaf het begin tot het einde 
van de productie.” De volgende stap in 
de optimalisatie is opzoeken waar de 
nieuwe grenzen liggen. “Hoe kunnen we 
de productietijd nog verder verlengen, 
dat is de volgende uitdaging”, aldus Van 
Riel. “Als de installatie langer schoon 
blijft, kunnen we langer doorproduce-
ren.” 
Voor DOC Kaas was het weicirculatie-
systeem de investering waard. “Welis-
waar hebben we op de oude productielo-
catie nog capaciteit, maar het transport 
van de wei van de ene naar de andere 
locatie is duur en levert risico’s voor de 
kwaliteit op.”    
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Dionne Irving

Weicirculatiesysteem om sedimentatie van kaasdeeltjes te voorkomen.

‘We besparen energie door  
een kortere reiniging’
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