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Ontwerptafel  
start duurzaam 
zuivelbedrijf
FrieslandCampina vertaalt MVO-beleid naar  
procesoptimalisatie en verduurzaming

Als in april 2015 de europese melkquota vervallen, gaat  
nederland naar verwachting veel meer melk produceren. De 
nederlandse zuivelindustrie geniet wereldfaam en de vraag 
naar hoogwaardige producten neemt toe, vooral in Azië.  
Frieslandcampina streeft naar duurzame groei en werkt met 
Tebodin aan milieuvriendelijke (proces)technieken voor de  
nieuwe productielocatie in Borculo.

dicht bij een bestaande te bouwen, maakt 
synergie mogelijk. De voorzieningen van 
beide locaties worden gecombineerd en 
zorgen samen met de overeenkomsten  
tussen de productieprocessen voor bespa-
ringen op het gebied van energie. Het werk 
aan de nieuwe fabriek begon in september 
2013. Het eerste gebouwdeel van 21 meter 
hoog is opgetrokken met behulp van glij-
bekisting, een methode waarbij het beton 
in een doorlopend proces wordt gestort. 
Het levert bouwsnelheid op, en bovendien 
fabrieksmuren zonder kieren en gaten die 
later ruimte kunnen bieden aan microbio-
logische groei. Het tweede gebouwdeel van 
ruim 47 meter hoog met hierin ruimte 
voor de indampers verrees op dezelfde 
manier in slechts drie weken. Momenteel 
wordt het derde bouwdeel van eveneens 47 
meter hoog voltooid; dit deel is het onder-
komen van een sproei-droger voor de pro-
ductie van melkpoeder.

Integraal ontwerpen en bouwen 
Wouter Perry is projectmanager bij advies- en 
ingenieursbureau Tebodin, dat Domo onder-
steunt bij de realisatie van de nieuwe melkfa-
briek en de verduurzaming van het productie-

De Nederlandse zuivelproductie- en dis-
tributieketen wordt nu al tot in de punt-
jes beheerst. Dat levert de kwaliteit op 
die de sector internationaal zo’n goede 
reputatie heeft bezorgd. De grootste ver-
beterslagen zijn lang geleden al gemaakt, 
maar door het groeiende volume kunnen 
ook kleine verbeteringen nog een groot 
verschil maken.

Verandering
Verandering roept normaliter weerstand 
op. “Dat geldt zowel voor onze klanten 
in de kindervoeding en farmaceutische 
industrie, die liever geen wijzigingen in 
het proces zien, als voor leveranciers van 
apparatuur en installaties, die opzien 
tegen de bijbehorende garanties. Zonder 
druk van bovenaf via MVO-doelstellin-
gen zou de verduurzaming in het proces 
minder ver zijn”, aldus Remko Bakker. 
Bakker is directeur Technologie bij 

Domo Global Solutions (DGS), de pro-
jectorganisatie van FrieslandCampina 
Domo die de afdeling bestuurt van alle 
nieuwbouwprojecten. Hij ziet juist in de 
bouw van de nieuwe fabriek in Borculo 
een uitgelezen kans om veiligheid en 
kwaliteit op het allerhoogste niveau te 
brengen en tegelijkertijd de productie zo 
duurzaam mogelijk in te richten. 

Nieuwe productielocatie 
In Borculo verrijst in hoog tempo de 
nieuwe productielocatie. In Borculo 
heeft ‘de weifabriek’ een lange traditie. 
De bestaande fabriek wordt momenteel  
uitgebreid om te voorzien in de wereld-
wijd groeiende vraag naar Vivinal GOS, 
een ingrediënt gebaseerd op lactose dat 
veel wordt gebruikt in kindervoeding.  

Synergie
De keuze om de nieuwe productielocatie 
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proces. “Vanaf afronding van de basic engi-
neering werken we samen met aannemers 
Jorritsma Bouw, Cofely en GEA aan een geïn-
tegreerde detailengineering en de uitvoering. 
De doelstellingen op het gebied van water en 
energie vertalen we naar procesoptimalisatie. 
Daarbij doen zich natuurlijk uitdagingen 
voor, want het moet ook economisch duur-
zaam zijn, met de beste verhouding tussen 
bouwkosten en operationele kosten.“ 

Water en energie
De water- en energiebalans zijn het uit-
gangspunt voor een efficiënt en duurzaam 
proces. Ten opzichte van 2010 wil Fries-
landCampina in 2020 20% minder water 

en energie verbruiken, en dan alleen nog 
groene elektriciteit. Sinds de jaren negen-
tig zijn forse energiebesparingen gereali-
seerd, zodat het nu aankomt op innovatie-
ve oplossingen. “Alle warmte uit het pro-
ces wordt gebruikt, zodat geen extra 
verwarming nodig is”, zegt Perry. “De ver-
nieuwing van de utilities op de bestaande 
locatie betekent onder meer efficiënter 
geproduceerde stoom en perslucht. Waar 
FrieslandCampina mee voorop loopt en 
wat vernieuwend is in de industrie, is het 
stoken van een van de ketels op pyrolyse-
olie (olie uit hout, red.). Dat scheelt tien 
miljoen kubieke meter aardgas en vijftien 
procent CO2-uitstoot. De keuze voor zui-
nige pompen en koelers en voor mechani-
sche in plaats van thermische indampers, 
levert energie-efficiënte installaties op.”
Ook de koude-energie uit de gekoeld aan-
geleverde melk wordt optimaal benut bin-
nen de procesinstallatie. Daarnaast wordt 
in de nieuwe fabriek gebruikgemaakt van 
gescheiden afvalwatersystemen. Zo wordt 
voorkomen dat schoon regenwater in het 
afvalwatersysteem terecht komt.

Hergebruik
Energiezuinige lampen en verlichting- 
sensors zorgen in alle ruimten voor bespa-
ringen. Met een extra warmtewisselaar kan 
ook de laatste restwarmte nog ergens in het 
netwerk worden benut, bijvoorbeeld voor 
de HVAC-systemen of het vorstvrij houden 
van de hellingbanen voor de vrachtwagens.
Hergebruik zet ook zoden aan de dijk als 
het gaat om water. Met de aanvoer van de 
rauwe melk komt al veel water de fabriek 
binnen, dat door indamping vrijkomt en 
opnieuw wordt ingezet. Dit tweede con-
densaat, het zogenaamde Brüdenconden-
saat, wordt helemaal hergebruikt.  
Perry: “Viervijfde deel van het CIP-water 
voor het schoonmaken van installaties tus-
sen procesgangen komt uit deze tweede 
condensaatstroom. Al met al betekent het 
een forse besparing op de inname van 
schoon drinkwater, en dus ook een kleine-
re restwaterstroom.”

Betere procesroute
De nieuwe fabriek krijgt op termijn een ver-
werkingscapaciteit van 1,25 miljoen ton 
melk per jaar, maar begint met de jaarlijkse 
verwerking van 750.000 ton tot melkpoeder 
en kindervoeding. De combinatie van duur-
zaamheid en de hoogste eisen op het gebied 
van hygiëne en veiligheid was uitdagend 
voor de ontwerpers, maar leverde ook een 
betere procesroute op. Dankzij 3D-technie-
ken worden knelpunten tegenwoordig vooraf 
gesignaleerd. “Dat leidt in Borculo tot opti-
maal ruimtegebruik met een lineair proces 
en minder omkleedmomenten voor mede-
werkers”, vertelt Bakker.  
Op dit moment is de beschikbare tijd de 
grootste uitdaging. “De verhoging in de aan-
voer van melk komt eraan en we willen eind 
van dit jaar de fabriek opstarten. Begin 2015 
moet de productie beginnen.”

• RichaRd SchippeRS •

R. Schippers is freelance journalist

info@tebodin.com

het werk aan de nieuwe fabriek begon in september 2013. 

Begin 2015 moet de productie starten.

Doordat Frieslandcampina een 

van de ketels op pyrolyse-olie 

(olie uit hout) stookt, wordt tien 

miljoen kubieke meter aardgas 

bespaard en vermindert de  

co2-uitstoot met 15%.

MVO-strategie Route 2020
FrieslandCampina stelt twee zaken centraal 
in de strategie Route 2020: duurzame groei 
en maximale waardecreatie uit de melk die 
de leden-melkveehouders produceren. Tot 
de doelstellingen behoort onder meer kli-
maatneutrale groei realiseren in de hele 
keten, van koe tot consument. Uit het MVO-
beleid spreekt zowel die brede benadering 
als een lange termijnvisie. Het kreeg vaste 
vorm in 2010 en is nu leidraad voor alle 
activiteiten en bedrijfsprocessen van Fries-
landCampina, waarmee wordt bijgedragen 
aan oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. Het MVO-‘strategiehuis’ rust 
op vier pijlers: Voedingswaarde en gezond-
heid, Duurzame melkveehouderij, Ontwikke-
ling lokale melkveehouderij in Azië en Afrika, 
en Efficiënte en duurzame productieketens.
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