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Ombouw                  
in vijf dagen
Besturingssysteem FrieslandCampina DMV vervangen

het besturingssysteem van frieslandcampina Dmv was na 25 
jaar toe aan vervanging door veranderde wet- en regelgeving en 
vooruitgang in de techniek. De opdracht was om de ombouw 
naar een nieuw systeem binnen vijf dagen te realiseren. Door 
een goede voorbereiding van ingenieursbureau Tebodin en een 
gezamenlijke selectie door frieslandcampina Dmv en Tebodin 
van de aannemer werd de ombouw binnen de afgesproken tijd 
neergezet.

samen met de operators, zo veel mogelijk de 
huidige werkwijze op een gestructureerde 
wijze werd beschreven.

Stilstand
Doordat de maximale stilstandtijd door 
FrieslandCampina DMV tot vijf dagen werd 
beperkt, was een goede voorbereiding cruci-
aal. De goede voorbereiding en de soepele 
samenwerking tussen DMV en Tebodin 
heeft ervoor gezorgd dat de ombouw een 
succes werd. De voorbereiding omvatte het 
secuur vastleggen van de ombouwaanpak en 
scope en een gedegen selectieproces van de 
aannemer. In een vroeg stadium werd de 
scope voorgelegd aan vaste contractors van 
FrieslandCampina DMV, omdat zij bekend 
zijn met de werkwijze van het bedrijf en de 
lokale situatie kennen. Een zorgvuldige com-
municatie is belangrijk in de inkoopfase van 
het project. De scope moet goed worden toe-
gelicht en daarnaast is het van belang om 
goed te luisteren naar de aannemer, zodat er 
niets onmogelijks wordt gevraagd. Verder is 
het cruciaal om zekerheid te hebben of de 
aannemer ten volle weet wat er van hem 
wordt verwacht.

Beperkte stilstandtijd
Voor dit project besloot het projectteam om 
met Kuijpers Industrie uit Helmond in zee te 
gaan. Gezamenlijk is een plan van aanpak 
opgesteld, zijn de tekeningen aangepast en 
de ombouwplannen opgesteld. Vanwege de 

Installaties hebben nooit het eeuwige leven. 
De techniek schrijdt voort en soms dwingt 
nieuwe wet- en regelgeving tot radicale 
ingrepen of zelfs tot vervanging. Ook bij de 
lactosefabriek van FrieslandCampina DMV 
is een duurzame oplossing gerealiseerd. Op 
deze locatie in Veghel wordt melksuiker 
geproduceerd, dat onder andere als drager 
dient voor de actieve stof in medicinale pil-
len. De fabriek werd 25 jaar geleden uitge-
rust met een besturingssysteem van Valmet. 
Nu kunnen slechts met grote moeite vervan-
gende onderdelen worden besteld. Ook zijn 
er nauwelijks nog mensen beschikbaar die 
het systeem kunnen onderhouden of aanpas-
sen. Dat was de reden voor FrieslandCampi-
na DMV om het besturingssysteem te ver-
vangen. 
Tebodin is vanaf het begin van het project bij 
de ombouw betrokken. Alle betrokken afde-
lingen, zoals productie, onderhoud, proces-
technologen en engineering stelden de scope 
vast. Samen besloten ze dat naast het bestu-
ringssysteem ook de elektroruimte werd ver-

vangen net als alle bekabeling, frequentie-
regelaars en regelkleppen. Ook werd de 
besturingssoftware geheel nieuw geschreven 
(voor een volledig overzicht, zie kader). Dit 
laatste gaf FrieslandCampina DMV de kans 
om procesverbeteringen door te voeren. Alle 
voorgestelde extra aanpassingen moeten vol-
doen aan de veranderde regelgeving en de 
huidige sanitaire eisen.   

Backward engineering
Een belangrijk aspect was dat de functionali-
teit van het oude systeem behouden en liefst 
verbeterd moest worden. “Het probleem 
daarbij was dat niemand precies wist hoe 
alles werkte en waarom alles werkte zoals het 
werkte”, vertelt Johan Verhoeven van Tebo-
din. “Er was geen beschrijving van de vele 
aanpassingen over de jaren heen. Backward 
engineering was nodig om dat inzicht te ver-
krijgen.” Tebodin en FrieslandCampina 
DMV hebben gezamenlijk een gedetailleerde 
functionele beschrijving en stappenschema’s 
opgesteld volgens de S88-structuur waarbij, 
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korte stilstandtijd werd besloten om alle 
hardware en bekabeling vooraf aan te leggen 
en te testen. Tijdens de stilstand van vijf 
dagen, moest dan alleen nog de kabel wor-
den aangesloten op de instrumenten en 
motoren. Voor de voorbereidende construc-
tiewerkzaamheden waren vijf maanden 
beschikbaar. De eis dat er maar beperkte stil-
standtijd beschikbaar was, was dus zeer 
bepalend voor de projectscope.
Uitdagingen waren er ook. De werkzaamhe-
den werden uitgevoerd in een draaiende 
fabriek, waar de temperatuur 40°C is en 
waarbij alle vrije ruimte de afgelopen 25 jaar 
al is benut. Vanwege de hygiënische eisen 
kwam daar nog bij dat er met haarnetjes, 

overschoenen en speciale kleding moest 
worden gewerkt. Bovendien mochten stof 
veroorzakende-, las-, en slijpwerkzaamhe-
den alleen tijdens de tweewekelijkse vaste 
stops van 8 uur worden uitgevoerd. 
Na 1,5 jaar voorbereiding vanaf de start van 
het project tot aan de ombouw, is de laatste 
fase waar 5 keer 24 uur beschikbaar is, zeer 
belangrijk. In deze fase worden veel testen 
gedaan; waaronder de aansturingen vanuit 
het besturingssysteem, zowel droog als met 
water. De procesparameters worden inge-
steld en het proces wordt gevalideerd. 

Babysitten
Na de ombouw was nog genoeg werk te 
doen. De E&I-ploeg ging verder met de 
afwerking en met de demontage van de oude 
bekabeling en instrumenten. De engineers 
werkten de documentatie bij. De software 
engineers gingen een aantal weken ‘babysit-
ten’. Dit betekent: de restpunten eruit halen, 
finetunen en optimaliseren. Voor deze peri-

ode was gerekend op enkele weken 24 uur 
per dag aanwezig zijn om problemen direct 
te verhelpen en zodoende productieverlies te 
beperken. Na één week was deze tijd terug-
gebracht naar normale werktijden, omdat de 
engineers geen problemen constateerden. 
Nadat de bestaande functionaliteit en de 
oude kwaliteit waren gewaarborgd, werden 
een voor een de nieuwe functionaliteiten en 
procesaanpassingen verricht. Achteraf kijkt 
FrieslandCampina DMV terug op een 
geslaagde ombouw, waarbij alle doelstellin-
gen van het project zijn behaald. De goede 
samenwerking, open communicatie en 
gedegen voorbereiding door opdrachtgever 
DMV, adviseur/engineer Tebodin en aanne-
mer Kuijpers Industrie waren hiervoor 
belangrijke succesfactoren.

‘ Niemand wist  
precies hoe alles 
werkte’

• Johan VerhoeVen • 

lead engineer electrical & Process control, Tebodin

• rogier SpitShuiS • 

Senior projectmanager, FrieslandCampina DMV

Scope
In het project zijn de volgende zaken opgenomen:
•  Vervangen van het Valmet besturingssysteem door 

een Siemens PCS7 besturingssysteem
•  Opnieuw inrichten van de centrale controlekamer
•  Een nieuwe elektroruimte
•  Vervangen van alle bestaande bekabeling  

(30.000 meter kabel, dit is ca. 8000 kg koper)
•  Vervangen van alle bestaande kabelrouting  

(1800 meter, RVS hygiënische kabelbaan)
•  Verplaatsen van alle frequentieregelaars naar  

de MCC ruimte
• Vervangen van 24 frequentieregelaars
• Vervangen van 47 motoren
• Vervangen van 120 instrumenten
• Reviseren van 11 regelkleppen
• Installeren van 30 nieuwe instrumenten
•  Installeren van 14 nieuwe frequentieregelaars
•  Functionaliteit en software opnieuw beschrijven  

en structureren

kabelrouting voor en na in één foto.
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Nieuwe situatie: oPen 
laDDerbaan, kabelS  
ziJn bereikbaar en 

SChoonMaakbaar geen 
hygiëne riSiCo

Oude situatie: geSloten 
kabelgooT, hier hooPT 
ziCh Vuil in op Met alS 
geVolg hygiëne riSiCo


