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Kaas en wei van 
hoge kwaliteit
kaasproducent De graafstroom levert wei, het bijproduct bij de 
productie van kaas, aan de voedingsmiddelenindustrie met uit-
zondering van babyvoeding. om aan babyvoedingfabrikanten en 
de farmaceutische industrie te leveren, moet de wei van hogere 
kwaliteit zijn. Dit was een van de redenen om te investeren in 
nieuwe centrifuges.

ontromen en ontkiemen (verwijdering van 
boterzuurvormende sporen) van de tapte-
melk geplaatst. Tevens is in de eerste fase 
thermiseur 1 en de roompasteur vervangen 
waardoor deze nieuwe lijn ook geschikt is 
om volle melk te ontkiemen. “Hiermee is de 
tapte- en een deel van de volle melk nitraat-
vrij”, vertelt Bertus de Jong van ProjectSer-
ve. “We hebben ervoor gekozen om eerst de 
bestaande productielijn, thermiseur 1 en de 
roompasteur op een onderhoudsdag op te 
schuiven naar het looppad en daarna de 
nieuwe lijnen te plaatsen. Zo maakten we 
plaats voor de nieuwe lijnen zonder veel 
afbreuk te doen aan de bestaande lay-out. 
Bovendien kon het testen en de in 
bedrijfstelling van de nieuwe thermiseur 1 

De kaasfabriek De Graafstroom staat nog 
steeds middenin het dorpje Bleskensgraaf 
langs het kanaal de Graafstroom, de naam-
gever van het bedrijf. In 1908 werd het dorp 
rondom het melkverwerkingsbedrijf 
gebouwd om de werknemers te huisvesten. 
In 1978 werd de kaasfabriek overgenomen 
door het vroegere Melkunie en vervolgens 
Campina. Uit concurrentieoverwegingen 
moest Campina ten tijde van de fusie met 
FrieslandFoods de kaasfabriek verkopen. 
Henk van Bochove, tot die tijd directeur bij 
FrieslandFoods, trok de stoute schoenen 
aan en kocht samen met 69 boeren het 
kaasbedrijf. “Ik wilde altijd al zelfstandig 
ondernemer worden. Dit was een uitgele-
zen kans”, vertelt Van Bochove. De output 
van de productielocatie is sinds de overna-
me sterk gestegen. Sinds 2009 is de hoeveel-
heid verwerkte melk toegenomen van 
38.000 naar 40.000 ton en het aantal kaasre-
cepturen van 2 naar 13. 
De zelfstandige onderneming was vanaf het 
begin een succes. Van Bochove had de 
mogelijkheid om de eerste vijf kwartalen 
alle kaas aan FrieslandCampina te leveren, 
maar dat bleek niet nodig. “Na vijf maan-
den stonden we al op onze eigen benen en 
leverden we onze kaas onder andere aan de 

grootste retailketen van Nederland”, vertelt 
Van Bochove trots. Om de onderneming 
verder te ontwikkelen, investeert Van 
Bochove in nieuwe centrifuges voor melk- 
en weistroom. Doel van de investering is 
om nitraatvrije wei te produceren, die kan 
worden afgenomen door producenten van 
babyvoeding en door de farmaceutische 
industrie.

Klein projectteam
“Bij FrieslandCampina waren de investe-
ringsprojecten centraal geregeld”, legt Van 
Bochove uit. In zijn eigen bedrijf kon hij 
een projectteam samenstellen. Hij koos 
voor de centrifuges van machineproducent 
GEA Westfalia Separator. “Deze centrifuges 
gebruiken we al twintig jaar. Dat ze sanitair 
zijn uitgevoerd, was tijdens het keuzeproces 
een grote pre voor ons.” ProjectServe was 
verantwoordelijk voor de levering van de 
installatie inclusief de separatoren en de 
automatisering. “Dit projectbureau is een 
kleine partij die pragmatisch werkt. Zij heb-
ben de pre-engineering en de engineering 
voor de installatie van de centrifuges in 
goede banen geleid.” 
Het project werd in twee fasen uitgevoerd. 
In de eerste fase zijn de centrifuges voor het 

Melk- en weiverwerking
Pasteuriseren, ontromen, en het ontkiemen 
van melk voor de kaasproductie en reinigen 
en ontromen van de wei zijn processtappen 
die door de centrifuges in combinatie met 
de nieuwe lijnen worden uitgevoerd. 
De rauwe melk wordt aangevoerd en opge-
slagen. Deze melk wordt ontkiemd en ont-
roomd zodat er kaasmelk ontstaat voor de 
productie van kaas. De kaasmelk wordt 
aangezuurd waardoor een wrongelstroom 
ontstaat waar kaas van wordt gemaakt. De 
reststroom is wei die wordt gereinigd, ont-
roomd en gepasteuriseerd voordat het 
wordt ingedampt totdat de wei een vocht-
gehalte van 25% heeft.
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en de nieuwe roompasteur parallel met de 
bestaande lijnen plaatsvinden. Na de valida-
tie van de nieuwe lijnen zijn de oude lijnen 
gesloopt.”
In de tweede fase is thermiseur 2 vervan-
gen. Deze lijn bestaat uit twee ontkiemers 
waarmee de totale melkplas kan worden 
ontkiemd. Deze lijn is in drie dagen uitge-

wisseld en in bedrijf gesteld. Bovendien zijn 
de bestaande weilijnen vervangen door 
twee nieuwe weilijnen, elk bestaande uit 
een weireiniger en een weiontromer.

Babyvoeding
In totaal zijn er acht nieuwe separatoren 
geplaatst: twee ontkiemers voor volle melk, 
een ontkiemer voor tapte- en volle melk, 
een melkontromer, twee weireinigers en 
twee weiontromers. De capaciteit van de 
voorfabriek en van de weiverwerking is 
hierdoor flink toegenomen.
“Voor ons was dit een grote opdracht”, ver-
klaart De Jong. ProjectServe heeft de 
opdracht voor de separatoren aan GEA 
Westfalia Separator verstrekt. “Het is uniek 
te noemen een opdracht voor acht separato-
ren te krijgen, vult Joost Barneveld van GEA 
Westfalia Separator aan. De reden voor Van 
Bochove om deze miljoeneninvestering te 
doen is de snelgroeiende markt voor baby-
voeding in Zuidoost-Azië. “De prijs voor 
wei is sinds 2005 verdubbeld, terwijl de prijs 
en het verkochte volume voor kaas is gesta-
biliseerd”, verklaart de voormalig Friesland-
Foods-directeur. Met de nieuwe proceslijn 
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wil De Graafstroom groeien naar een pro-
ductie van 45.000 ton kaas en 22.000 ton 
wei. De extra kaasproductie is bestemd voor 
speciale kazen ontwikkeld met zuursels.  

Duurzame separatoren
Van Bochove stelde strenge eisen aan de 
nieuwe machines. Hij investeerde in duurza-
me separatoren waarbij de motor direct 
geïntegreerd onder de machine zit. Hier-
door is het energieverbruik lager en zijn er 
minder onderdelen, dus er is een nog klei-
nere kans op storingen en het ontwerp is 
compacter. “Duurzaamheid, betrouwbaar-
heid en kostenreductie zijn belangrijke the-
ma’s in deze economisch lastige tijden en 
daar spelen wij op in met onze nieuwe gene-
ratie integrated direct drive separatoren”, 
legt Barneveld uit. “Ook moest het aantal 
vervuilingseenheden naar het riool van ‘De 
Graafstroom’ zo laag mogelijk zijn. Hierom 
is gekozen voor de optie Pro+ op de GEA 
Westfalia separatoren. Met deze optie wordt 
het schotinterval (de tijd tussen de lossingen 
van een separator) sterk gereduceerd, en 
hiermee ook de hoeveelheid product die 
moet worden herverwerkt. Dit levert een 
enorme kostenbesparing op.”
Tijdens het installatieproces hebben de ope-
rators van De Graafstroom ook meegedacht. 
“Tien procent van het initiële plan is tijdens 
de ontwikkelfase aangepast door de invloed 
van onze operators. Dit betreft praktische 
zaken zoals onderhoudsvriendelijk plaatsen 
van de pompen, die heel waardevol waren.”
Een vervolgproject tussen de drie partners 
staat al op stapel. “We hebben ook een nieu-
we homogenisator nodig.” Volgens Van 
Bochove is hij niet de makkelijkste klant 
voor ProjectServe en GEA Westfalia Separa-
tor geweest. “We hebben veel gediscussieerd, 
maar deze gesprekken waren altijd inhoude-
lijk.” Barneveld en De Jong beamen dit en 
vullen aan: “Zo’n groot project staat of valt 
met vertrouwen van beide kanten.”

• Dionne irving •

gea westfalia separator leverde acht separatoren aan  

De graafstroom.


