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Babyvoeding  
en drinkwater

Zuivelfabriek De Graafstroom produceert 
sinds 2009 kaas voor private label-merken. 
Naast de jaarproductie van 43.000 ton kaas 
levert het bedrijf ook 20.000 ton wei en 
5.000 ton room. De wei van De Graaf-
stroom werd voor applicaties in de food en 
farma (90% van een pil bestaat uit lactose 
uit wei) gebruikt. Maar de groeiende Chi-
nese markt voor kindervoeding trok de 
aandacht. Sinds de melaminecrisis in China 
is de vraag naar babyvoeding uit Nederland 
gestegen. Bas Lavrijsen, business develop-
ment manager, noemt vier redenen voor de 
toenemende Chinese vraag naar babyvoe-

ding: “geen vertrouwen in het eigen pro-
duct, de consumptie van babyvoeding tot 8 
jaar, de grote markt en de 1-kind-politiek, 
waardoor een kind maximale aandacht en 
verzorging krijgt.” De eisen – microbieel en 
nutritioneel – aan wei bestemd voor kin-
dervoeding zijn echter een stuk strenger 
dan voor andere applicaties. Als De Graaf-
stroom deze wei zou kunnen produceren, 
hadden ze al een zekere afnemer voor de 
gehele stroom: FrieslandCampina. 

Wei en drinkwater
Om aan de eisen te voldoen, moest het 

Reversed Osmose (RO) is een beproefde technologie om wei  
te concentreren waarbij de functionaliteit van de eiwitten 
behouden blijft. De Graafstroom schakelde over van indamping 
op RO. Dit levert twee eindproducten op: wei voor de lucratieve 
Chinese babyvoedingmarkt en drinkwater.

bedrijf investeren in een nieuwe verdamper. 
“We hadden daar zeker nog tien jaar mee 
vooruit gekund”, aldus Lavrijsen. Het bedrijf 
koos echter voor Reversed Osmose (RO) 
van de Deense leverancier DSS. Deze tech-
nologie wordt vaak gebruikt om zout water 
om te zetten in drinkwater. Volgens Lavrij-
sen is het grote voordeel van RO boven 
indampen dat de concentratie plaatsvindt 
bij lage temperatuur (10°C i.p.v. 60°C).  
Lavrijesen: “Dit betekent dat de eiwitten 
geen hittebeschadiging ondervinden. De 
eiwitten blijven natief en beschikbaar voor 
opname door het lichaam. Het eindproduct 
komt daardoor dichter bij moedermelk dan 
via andere methoden.” RO is een beproefde 
techniek om wei te concentreren.
De Graafstroom koos voor de nieuwste 
vorm van RO waarbij het water dat over-
blij! na concentratie van de wei omgezet 
wordt in drinkwater. “Dit betekent voor ons 
een "inke waterbesparing.” De wei wordt in 
twee stappen geconcentreerd (zie kader). 
Na de kaasproductie blij! een weistroom 
over met een droge stof percentage van 5%. 
Via RO neemt dit percentage toe tot 20%. 
Via NanoFiltratie (NF) wordt dit nog opge-
krikt tot 26%. Behalve een waterbesparing 
realiseert de kaasfabriek ook een energie- 
besparing via een zogeheten wateraccu (zie 
kader). De rauwe melk komt de fabriek bin-
nen op een temperatuur van 5°C, gekoeld 
door de boeren. De koude in de melk wordt 
indirect via een accu gebruikt om de warme 
wei na pasteurisatie af te koelen voordat het 
door de RO-installatie wordt verwerkt. 
Hierdoor gaat de energie die de boeren in 
de melk stoppen, niet verloren. Bovendien De RO-installatie bij De Graafstroom.
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hoe! De Graafstroom zelf minder energie 
te verbruiken. De gebruikte druk in de 
RO-installatie is 30 bar. De membranen 
worden schoongehouden door enzymati-
sche reinigingsstap die onderdeel is van de 
CIP-reiniging. De leverancier van de mem-
branen is het Deense DSS. Het gehele pro-
ject inclusief opbouw en integratie van de 
membraaninstallatie en de ombouw van de 
wateraccu is uitgevoerd door ProjectServe 
uit Zelhem in nauwe samenwerking met  
De Graafstroom.

Groene !nanciering
Deze manier van concentreren levert behal-
ve een hoge kwaliteit wei behoorlijke bespa-
ringen per jaar op: 10% minder gas, 20% 
minder elektriciteit en 60% minder leiding-
water. Deze cijfers maakten het mogelijk dat 
het bedrijf voor subsidie in aanmerking 
kwam en een voordelige groen"nanciering 
van de Rabobank kon afsluiten. Daarmee 
kon de investering van #4,5 miljoen worden 
ge"nancierd. 
Het nieuwe systeem draait naar volle tevre-
denheid. “Het systeem is microbiologisch 
veel stabieler vergeleken met onze oude 
indamper. Bovendien hebben we minder 
verlies van eiwit, doordat er minder hitte-

vervuiling is.” Belangrijk voor dit succes is 
de betrokkenheid van de medewerkers van-
af het begin, zo vertelt Lavrijsen. “Ze beoor-
deelden de tekeningen van de engineer en 
gaven optimalisaties aan en waren volledig 
betrokken tot en met in bedrijf name.”
Een ander voordeel was dat de besturing van 
het RO-systeem in het huidige so!waresys-
teem werd geprogrammeerd. “Daarom hoef-
den de operators vooral de nieuwe technolo-
gie te leren kennen. In principe is het net als 

de indamper een aantal concentratiestappen 
maar nu met druk in plaats van tempera-
tuur.” De klant is tevreden. “We zijn voor 
FrieslandCampina zelfs het voorbeeldbedrijf 
wat wei voor kindervoeding betre!”, meldt 
algemeen directeur Henk van Bochove trots. 
“Sinds 28 juni hebben we continu wei van 
babyvoedingskwaliteit geleverd. Dat was 
twee dagen eerder dan gepland.”

• DIONNE IRVING •

MVO bij De Graafstroom
De besparingen die de RO-installatie opleveren, vallen onder het duurzaamheidsbeleid 
van De Graafstroom. Dat betekende ook investeringen doen die hoger waren dan voor de 
gangbare technologie, maar wel duurzamer. “We stonden ook in een eerder project bij-
voorbeeld voor de keuze: direct aangedreven pompen of tandwielpompen. De keuze viel 
op de eerste die wel duurder zijn, maar minder energie verbruiken”, aldus algemeen  
directeur Henk van Bochove. Een bijkomend voordeel van de RO-installatie boven de 
indamper is dat er minder geluidsoverlast is. “We hebben de pompen ook bewust aan de 
achterkant van de fabriek geplaatst om de overlast voor het dorp te verminderen.”
Het bedrijf heeft een QLIP-certificering, het hoogste niveau 4 voor duurzaamheid. Samen 
met Précon en Nijenrode heeft het bedrijf een duurzaamheidsplan opgesteld waarbij de 
medewerkers direct zijn betrokken. “Bijna iedereen in het bedrijf zit in een werkgroep. De 
werkgroepen pakken thema’s op, variërend van gezondheid tot energiebesparing. Door 
deze aanpak worden de mensen enthousiast.” 

Figuur 1. De dunne wei van 5% droge stof wordt eerst middels RO ingedikt tot 20% droge stof en 

dit wordt doorgeconcentreerd naar 26% droge stof middels nanofiltratie. Het vrijkomende water 

wordt middels polisher membranen gezuiverd tot leidingwaterkwaliteit-water, in te zetten als  

wrongelwaswater. Alle vrijkomende deelstromen worden teruggevoerd zodat er nul-verlies is.

Figuur 2. De koude uit de kaasmelk (5°C) wordt middels tegenstroom 

in een platenpakket afgegeven aan het warme water uit de warme 

accu (grote hoeveelheid warm water van 28°C). Deze koelt daardoor 

af en wordt opgeslagen in de koude accu (8°C). De warme wei uit de 

kaasfabriek (33°C) wordt vervolgens middels dit water uit de koude 

accu in tegenstroom afgekoeld tot 11°C wei. Op deze temperatuur 

wordt vervolgens geconcentreerd in de RO-installatie, met behoud van 

eiwitfunctionaliteit.
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