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Technologie & Techniek

Op de twee productielijnen in het Friese 
Gerkesklooster rollen kazen met vetge-
haltes variërend van 20+ tot 50+ van de 
band. Goudse kaas, Edammer, geiten-
kaas en komijnekaas behoren tot enkele 
van de veertig recepturen die in de Friese 
plaats worden geproduceerd. “De capa-
citeit op een van onze lijnen werd de 
beperkende factor. Bovendien wilden we 
de kwaliteit van zowel de kaas als de wei 

verbeteren”, legt Tjalling Osinga, plant-
manager bij FrieslandCampina, uit. “Wei 
wordt veelal toegepast in babyvoeding. 
De eisen aan de bacteriologische kwali-
teit zijn daarom streng.” 

Minder snijverlies
FrieslandCampina wilde het gewicht van 
de kazen beter binnen de specificaties 
produceren. “Onze klanten snijden de 

kaas in plakjes. De hoogte is belangrijk. 
Als deze varieert komt er meer of minder 
in de verpakking terecht en ontstaan er 
snijverliezen. Daar kregen we wel eens 
opmerkingen over.”
Het zuivelbedrijf nam contact op met 
Tetra Pak Processing Systems, de leve-
rancier van het bestaande systeem. Een 
van de doelen van het nieuwe systeem 
was om zo lang mogelijk te produceren, 
voordat er gereinigd hoeft te worden. 
“Een betere kwaliteit wei en een efficiën-
ter productieproces zijn dan haalbaar.” 

Eerst testen
“We hebben eerst gezamenlijk een aan-
tal weken een pilot Casomatic SC7 kolom 
getest. We wilden zeker weten of we de 
gewenste kwaliteit konden halen.” De 
kolom draaide gewoon mee met de regu-
liere productie. Na de testperiode 
besloot het zuivelbedrijf tot de aanschaf 
van een 4-koloms Tetra Tebel Casomatic 
SC 7 voor een productielijn. Friesland-
Campina had bij aanvang twijfels over de 
ombouwtijd. “De koeien blijven produce-
ren, dus is er constante druk op onze 
fabriek om te blijven produceren. Een 
downtime van een paar weken kunnen we 
ons niet veroorloven”, aldus Osinga. 
Gelukkig was dat niet nodig, binnen vijf à 
zes dagen is de machine geïnstalleerd. 
Osinga vervolgt: “We zijn maandag 
gestopt met produceren, en de zondag 
daarop zijn we weer opgestart.” De oude 

buffertanks en kolommen verlieten de 
fabriek door een opening in het dak, via 
dezelfde weg kwam de nieuwe appara-
tuur naar binnen. Al het leidingwerk 
moest worden gesloopt en weer opnieuw 
worden aangelegd. “Na een paar dagen 
konden we de machines testen en weer 
voorzichtig opstarten.”

Meer kaas
Op de productielocatie kan Friesland-
Campina vier uur langer produceren (van 
20 naar 24 uur) en 15% meer kaas produ-
ceren. Het aantal bacteriekolonies in de 
wei na 22,5 uur produceren is minder 
dan 10 cfe per gram. De nauwkeurigheid 
van het gewicht van de kazen is met meer 
dan 30% toegenomen. Dit betekent min-
der snijverliezen voor de verpakkers van 
kaas. Bovendien is het wrongelverlies 
afgenomen met 95%, doordat er in de 
Casomatic SC7 gedurende productie 
geen opbouw plaatsvindt van product, 
dat verwijderd moet worden tijdens de 
reiniging. De investering vergde iets 
meer dan €2 miljoen. “De verwachting is 
dat we dit binnen drie jaar hebben terug-
verdiend”, zegt Osinga. Mede gebaseerd 
op dit succes heeft FrieslandCampina 
dezelfde machine inmiddels ook voor de 
productielocaties Balkbrug en Workum 
aangeschaft. 

Gerkesklooster is een van de 

tien productielocaties voor 

kaas van FrieslandCampina. 

Op deze productielocatie wilde 

het zuivelbedrijf de 

kaasproductie verhogen en 

tegelijkertijd de kwaliteit van 

zowel kaas als wei verbeteren. 

Door de investering in een 

Tetra Tebel Casomatic SC7 zijn 

deze doelstellingen 

gerealiseerd.

Een betere kwaliteit wei 
produceren

‘Een downtime van een paar 
weken kunnen we ons niet 
veroorloven’

Dionne Irving

De 4-koloms Tetra Tebel Casomatic SC 7 bij FrieslandCampina Gerkesklooster.
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