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TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Duurzaam friet
produceren 

Lamb Weston/Meijer investeert 
in zijn fabrieken 
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bestaat voor 80 procent uit water. Hergebruik van water is voor 
Lamb Weston daarom een belangrijke stap. Het gebruikte pro-
ceswater uit de fabriek bevat voornamelijk zetmeel en mineralen 
die tijdens de diverse processtappen uit de aardappel treden. Het 
bedrijf heeft op alle vestigingen een eigen biologische water-
zuivering, waarop een aanvullende zuivering wordt toegepast:   

het Innowater-proces.Via een 
anaerobe reactor zet Lamb 
Weston het zetmeel om in bio-
gas. In   het verleden gebruikte  
het bedrijf dit biogas voor de 
productie van elektriciteit en 
warmte. Nu de processen deels 
zijn aangepast, dient het biogas 
rechtstreeks om de stoom ketel 

op te stoken. Op dit moment bedraagt de biogasproductie  500 tot 
550 kuub per uur. 
Nadat het grijze zetmeel uit het water is gehaald, worden ook  
fosfaten en stikstof teruggewonnen en in struviet omgezet. Dit 
wordt verkocht als natuurlijke meststof. Via een membraan-
bioreactor en omgekeerde osmose ontstaat vervolgens gedemi-
neraliseerd water van drinkwaterkwaliteit. Met deze zuiverings-
technologie verlaagt het bedrijf nu al het leiding watergebruik  
met 10 procent op een vestiging oftewel 70.000 kuub per jaar.  
Een van zijn grootste klanten, McDonald’s, was onder de indruk 
van dit proces en beloonde het bedrijf met een Global Best of  
Sustainable Supply Award. De komende zes jaar wordt de  
zuiveringstechnologie op grote schaal in de andere Europese  
productiefaciliteiten geïmplementeerd. 

McDonald’s
Een van de drie proceslijnen in de fabriek in Kruiningen is groten-
deels gereserveerd voor de productie van de kenmerkende dunne 
frietjes van McDonald’s. “Deze multinational is al ruim tien jaar  
actief bezig met duurzaamheid en was de eerste restaurantketen  
die serieus – samen met zijn vaste leveranciers – werk maakte van 
verduurzaming van de totale keten”, vertelt Jolanda Soons, senior 
manager Sustainability & Regulatory Affairs. McDonald’s werkt  
onder andere met een environmental scorecard. Daarmee beoor-
deelt het zijn leveranciers wereldwijd op water en energiegebruik  
per producteenheid en op het creëren van afval en emissie. “De  
restaurantketen stelt ook zeer hoge eisen aan kwaliteits- en voedsel-
veiligheidssystemen, werkplekveiligheid en ethisch werken. Dat 
sluit goed aan bij de kernthema’s in ons sustainabilityprogramma.” 
Door de spreiding van productielocaties kan Lamb Weston  

Het gaat goed met de friet. Daarom investeert Lamb Weston/Meijer in zijn Europese fabrieken. Voor 
de investeringen is niet alleen de markt leidend, het bedrijf heeft ook een ambitieus duurzaamheids-
programma, met name voor water, energie en emissies, en benutting van grondstof en afval. 

Een van de investeringen is een geheel nieuwe sorteerfabriek in het 
Zeeuwse Kruiningen, waar 400 miljoen ton aardappelen per jaar 
wordt verwerkt tot onder andere friet voor McDonald’s. Er komt 
een nieuwe productielijn bij – een verdubbeling van de capaciteit 
voor de groeiende categorie aardappelspecialiteiten. Daarnaast  
formuleerde het voedingsmiddelenbedrijf voor duurzaamheid  
ambieuze doelstellingen en stel de 
het in 2011 een langetermijnstra-
tegie vast. Gedefinieerd zijn zes 
kern thema’s, waarbij de belang- 
langrijk ste vraag was: hoe kun -
nen we echt invloed krijgen   
en waar willen we het verschil 
maken ten opzichte van anderen 
in de sector.
Water is een van de thema’s. Lamb Weston, onderdeel van de  
Amerikaanse multinational ConAgra Foods, wil voor 2020 het  
leidingwaterverbruik per ton eindproduct met 50 procent ver -
lagen. Dan moeten ook het directe energieverbruik per ton eind-
product en de gerelateerde broeikasgas emmissies met 30 procent 
zijn verlaagd. Op de locaties in Kruiningen en Bergen op Zoom 
zijn diverse innovaties in de fabriek doorgevoerd (zie kader Inno-
vatieve projecten) die de doelstellingen dichterbij brengen. 

Biogas en struviet
Water speelt een belangrijke rol in de aardappelproductie. Het is 
nodig voor de teelt en het productieproces en de aardappel zelf  

‘ Grote klanten vragen  
constante kwaliteit en 
leveringszekerheid’

Nieuwe Brand Identity
In juni van dit jaar lanceerde Lamb Weston een global brand iden-
tity. “We willen dat de bedrijven in de Verenigde Staten en Europa 
op dezelfde manier naar buiten treden, zowel naar klanten toe als 
naar leveranciers en andere belanghebbenden”, vertelt communi-     
catie specialist Janet Verhoeven. Ook wil het bedrijf een hogere 
naamsbekendheid in de retail. “We leveren aan grote klanten als 
McDonald’s, Burger King, KFC, lokale restaurantketens en cate-
raars, themaparken zoals Center Parcs en Disney Parijs. Ons merk 
is alleen in het b2b-segment zichtbaar, waardoor we in veel landen 
nauwelijks bekend zijn bij de gemiddelde consument.” 
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Innovatieve projecten voor duurzaamheid 

leveren aan McDonald’s en andere wereld wijde fastfoodketens  
zoals Burger King. In Europa staan vijf fabrieken, in de Verenigde 
Staten (VS) veertien en in China één. “Grote klanten willen con-
stante kwaliteit en leveringszekerheid om het risico te spreiden”, 
legt Soons uit. “Zo konden wij de frietproductie van de VS over-
nemen tijdens de langdurige havenstakingen afgelopen jaar aan  
de westkust van de VS. Bovendien kunnen we wereldwijd dezelf- 
de kwaliteitsstandaard realiseren.”

Nieuwe sorteerafdeling
Lamb Weston/Meijer opent half september in Kruiningen een  
geheel nieuwe sorteerafdeling, een investering waarmee 20 miljoen 

euro is gemoeid. “De oude afdeling voldeed niet meer”, licht Raw 
Data-manager Jack Brooijmans toe. Het bedrijf investeerde onder  
andere in een visioncamerasysteem dat de aardappellengte meet  
tijdens de sortering. Voor de frietproductie zijn grote aardappelen 
nodig, die via een grove zeef van de kleine exempla ren worden  
gescheiden. Langwerpige, dunne aardappelen vallen er soms  
echter ook doorheen, terwijl ze wel geschikt zijn voor frietproduc-
tie. “Door dit systeem kunnen we 5 tot 10 procent van de aardap-
pelen benutten voor de productie van lange frietjes. Die zou anders 
naar de specialiteitenlijn of de vlokkenlijn gaan.” 
Via de nieuwe sorteerafdeling worden per uur drie vrachtwagens 
met 100 ton aardappelen verwerkt. Voor het meten worden ze met 
water gewassen.Via een zoutbad wordt beoordeeld of het droge-
stofgehalte voldoende hoog is. “De laatste stap in de sorteerhal is  
de bunkerafdeling, waar aardappelen van verschillende boeren 
worden gemengd zodat een constante kwaliteit het proces ingaat.” 
In deze afdeling zijn de banden beter gestroomlijnd, de nieuwe  
motoren energiezuinig en de machines van roestvast staal. Na de 
sorteerafdeling komen de aardappelen de fabriek binnen, waar ze 
worden voorverwarmd, gestoomschild en gesneden. De gesneden 
frietjes worden door een visionsysteem geleid, dat frietjes met 
zwarte, bruine en groene plekjes herkent en doorstuurt naar een 
snijmachine die de plekjes verwijdert. Daarna komt de blan-
cheerstap en vervolgens het drogen, voor bakken, vriezen en ver-
pakken. Alle producten die de Kruiningse fabriek maakt, worden 
tijdelijk opgeslagen in een centraal vrieshuis in Bergen op Zoom.

REPORTAGE

Algen op water
Met verschillende belanghebben heeft Lamb 
Weston een project uitgevoerd om algen te 
laten groeien op warm procesafvalwater. Ze 
groeien op een natuurlijke manier door fosfaat 
en stikstof te consumeren onder invloed van 
licht en CO2. Algen en schoon proceswater 
waren de eindproducten. Het is echter niet  
gelukt het op te schalen tot een economisch 
haalbaar traject. Het bedrijf bekijkt nu of  
algen het afvalwater kunnen zuiveren in een 
open systeem in plaats van met een energie- 
intensiever aerobe water behandeling.

Ecopeeler
Ondanks de populariteit van gebakken aard-
appelen met schil, moeten jaarlijks nog altijd  
1 miljard aardappels worden geschild door 

Lamb Weston. Stoomschillen is de efficiëntste 
methode om op grote schaal te schillen. Lamb 
Weston investeerde in een eco-peeler die de 
schillen sneller en efficiënter verwijdert. Boven-
dien zitten er kleinere vaten in de stoomschiller, 
waardoor 20 procent minder stoom nodig is 
per ton aardappelen. Deze technologie wordt 
in de fabriek in Oosterbierum toegepast en  
zal de komende twee jaar op alle locaties in 
gebruik worden genomen.
 
Pulsed Electric Field 
Lamb Weston gebruikt in de fabriek in Bergen 
op Zoom Pulsed Electric Field als alternatief 
voor preheating, een verwarmingsstap waar-
mee aardappelen worden voorbehandeld    
zodat ze goed gesneden kunnen worden tot 
friet. Met de invoering van PEF bespaart het 

bedrijf jaarlijks 8 procent leidingwater (70 
 miljoen liter) 5 procent minder energie (gas), 
verbetert het interne aardappelrendement met  
1 procent en gaat er 900 ton minder kleine 
(kant)stukjes naar veevoer.

SMS-systeem
In Bergen op Zoom en Kruiningen worden  
via het Sustainable Manufacturing Synergy 
(SMS)-systeem automatisch procesinstellin-
gen doorgevoerd. Dit gebeurt op basis van 
modelgebaseerde voorspellende regelingen 
die afwijkingen in het productieproces in een 
veel vroeger stadium herkennen. Hierdoor  
worden meer eindproducten in één keer  
goed geproduceerd. Het rendement van de 
aardappelbenutting steeg met 1 procent, ter-
wijl de CO2-emissies met 1.768 ton afnamen. 

De specialiteitenlijn in Kruiningen. 
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Aardappelras, bewaarcondities, productieproces en afbakcon -  
dities zijn bepalend voor de vorming van acrylamide in friet.  
Op de eerste drie heeft Lamb Weston directe invloed. In het  
proces wordt tijdens de blancheerstap circa 50 procent van  
de suikers aan de oppervlakte van het frietstaafje uitgespoeld. 
 Acrylamide wordt vooral gevormd in de korst tijdens het   
afbakken, als bijproduct van de Maillardreactie, die onder  
meer brood, gebak, koekjes, ontbijtgranen, chips en friet een 
apetijte lijke goudbruine kleur, een krokant korstje en geur en 
smaak geeft. Hierbij reageert asparagine (aminozuur) met de  
reducerende suikers (glucose,  fructose) in de aardappel. Beide  
reactiecomponenten zijn aanwezig als natuurlijke bouwstoffen 
in de aardappel zelf.  
De friet die aan klanten wordt geleverd, bevat nog geen meet -  
baar gehalte aan acrylamide. De stof wordt pas gevormd bij het  
afbakken. “We adviseren onze afnemers in de horeca om de friet   
af te bakken op een olietemperatuur van maximaal 175 °C en niet 
langer dan drie minuten. Voor dikkere snijmaten kan het iets  
l anger zijn. Wij geven een zorgvuldig bereidingsadvies op al onze 
verpakkingen wereldwijd, zowel in retail als foodservice. Lastig is 
echter dat sommige klanten friet willen met een bruinere kleur en 
dan toch langer afbakken. Dit zorgt voor meer acrylamide en een 
vetter product omdat de frietjes meer olie opnemen tijdens het  
langere afbakken. Helaas hebben we daar geen invloed op.”     

• DIONNE IRVING •

Frituren in zonnebloemolie
Ook voor ‘voeding en gezondheid’ heeft de frietproducent doelstel-
lingen geformuleerd, hetzij minder kwalitatief dan voor ‘water en 
energie’. Het bedrijf wil de voedingswaarde van de voorgebakken 
aardappelproducten verbeteren en duidelijke informatie over de 
voedingswaarde verstrekken aan zowel zijn klanten als de consu-
ment. Het bedrijf frituurt alle eigenmerkproducten in zonne  -
bloemolie in plaats van palmolie. Van het totaal volume wordt  

nu 75 procent voorgebakken in een olie met maximaal 1 procent 
transvet en 12 procent verzadigd vet. “Sommige van onze klanten 
blijven vasthouden aan de goedkopere palmolie. We zijn kort 
 geleden wel overgestapt op de duurzaamste palmolievariant, 
 segregated RSPO-gecertificeerd.” 

Acrylamide voorkomen
De Europese Commissie heeft in 2010 een indicatiewaarde van   
600 ppm vastgesteld voor acrylamide in bereide friet. Over-
schrijding van deze waarde tijdens de jaarlijkse bemonstering  
door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is  
een indicatie voor nader onderzoek bij de producent om de  
oorzaken daarvan op te sporen. 

‘ Zonnebloemolie voor 
eigenmerkproducten’ 

De nieuwe sorteerafdeling 

in Kruiningen.


