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Het ontworpen gebouw is 221 meter lang en 56 meter breed en past precies op een kavel, zoals die bij de drooglegging van de polder zijn vastgelegd.

Lange groene vlakken tot zover het oog reikt, dat is de Beemsterpolder, een door Unesco 
beschermd poldergebied in de provincie Noord-Holland. Op een van deze langgerekte groene 
vlakken bouwt CONO de groenste kaasmakerij ter wereld.

Op een rustige ochtend in augustus worden de smalle wegen in de 
Beemsterpolder vooral gebruikt door wielrenners. Verder is er een 
enkele grote vrachtwagen die het terrein van CONO oprijdt. Hier 
bruist het van de activiteit; er lopen vele bouwvakkers rond. Het 
gaat om de laatste bouwactiviteiten aan het nieuwe pand van 
CONO. Dat staat imposant te glinsteren in het ochtendlicht. Het 
langwerpige pand wordt in november officieel geopend. Wim Bet-
ten, directeur Operations en Technologie, ontvangt VMT in een 
kamer die half gevuld is met volle verhuisdozen. 
CONO heeft meerdere redenen om te investeren in een nieuwe kaas-
makerij, vertelt Betten. “Onze huidige kaasmakerij dateert uit de 
jaren tachtig. Door de tijd heen zijn er stukjes bijgebouwd. De over-
gangen tussen verschillende afdelingen zijn niet meer van deze tijd. 
Bovendien hebben we geen ruimte om verder uit te breiden.” De 
extra capaciteit is hard nodig om de extra melk te kunnen opvangen 
die wordt verwacht door de afschaffing van de melkquota begin 2015. 
“De verwachting is dat de opheffing van de melkquota 15 tot 20% 
meer melk zal opleveren dan nu. We zijn een coöperatie en zijn daar-
om verplicht om de melk van onze boeren te verwerken. De nieuwe 
kaasmakerij is daarom een investering in de toekomst”, aldus Betten. 

De noodzaak voor een nieuw gebouw was duidelijk, maar bij bouwen 
in de Beemsterpolder, Unesco werelderfgoed, komt veel kijken.

Passen in omgeving
Unesco en de vergunningverleners stellen strenge eisen aan bouwen 
in de Beemsterpolder. Het gebouw moet passen in de geometrische 
structuur van de omringende weilanden en sloten. CONO schreef 
een wedstrijd uit bij drie architectenbureaus om zo’n gebouw te ont-
werpen dat ook nog klimaatneutraal moet kunnen opereren en 
uiteraard de lekkerste kaas moet opleveren.  
In 2009 won Bastiaan Jongerius Architecten de wedstrijd. Het ont-
worpen gebouw is 221 meter lang en 56 meter breed en past precies 
op een kavel zoals die bij de drooglegging van de polder zijn vastge-
legd. Het gebouw is van glas om de transparantie van de omgeving te 
weerspiegelen. Hoger dan zeven meter mocht het bedrijfspand niet 
zijn. Het moest passen bij de lage stolpboerderijen in de omgeving. 
Om de kaasopslag te huisvesten is daarom vier meter onder het 
maaiveld gebouwd. In het langwerpige gebouw kunnen gasten via 
een lange gang langs de kaasmakerij heen lopen en zo het gehele 
productieproces volgen.

Duurzaam kaas 
maken 
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De groenste kaasmakerij ter wereld
De kaasmakerij van CONO moest niet alleen in de omgeving pas-
sen; het bedrijf had ook de ambitie om de groenste kaasmakerij ter 
wereld te bouwen. Om zowel het gebouw als het proces zo duur-
zaam mogelijk in te richten, zette CONO een samenwerkingspro-
ject op met zijn technische toeleveranciers en partners in duur-
zaam bouwen. Het project startte met een rondetafelgesprek waar-
aan alle leveranciers deelnamen. Betten: “Het was onwennig in het 
begin, maar we wilden meer bereiken dan zou kunnen door met 
elk van de partijen individueel samen te werken. Op deze manier 
kwam bedrijf B met een oplossing voor de restenergie van bedrijf 
A.” CONO vond het belangrijk hoe lang alle duurzame materialen 
in relatie tot elkaar zouden meegaan. Projectleider Peter Schurink 
verduidelijkt: “Een klein verbindingsstuk dat minder lang meegaat 
dan het plaatmateriaal eromheen kan bijvoorbeeld al problemen en 
kosten opleveren.” Aan het rondetafelgesprek deed ook Stichting 
Urgenda mee, naast de machinebouwers en het architectenbureau. 
Deze stichting is een landelijke duurzaamheidorganisatie die het 
bedrijf ondersteunde met haar kennis en ervaring bij het opschalen 
van duurzame projecten. 

Groen of efficiënt kaas maken?
Is zo duurzaam mogelijk kaas produceren wel te combineren met 
zo efficiënt mogelijk kaas maken? “Natuurlijk moet er ook geld 
worden verdiend”, legt Betten uit. “Als we met een bepaalde metho-

de 5% energie besparen, maar het kost veel geld of veel ruimte, dan 
kiezen we er niet voor. Duurzaamheid is ook verantwoord onder-
nemen.” Desondanks heeft CONO €80 miljoen geïnvesteerd in de 
nieuwe fabriek. De hele kaasproceslijn is nieuw. Het proces is wel 
een exacte kopie van het oude. “We roeren de wrongel nog steeds 
handmatig in open draineerbakken omdat we daarmee meer 
smaak behouden in de wrongel en dus uiteindelijk in de kaas. Alle 
andere grote kaasproducenten gebruiken automatische draineer-
machines. In dit geval hebben we niet gekozen voor het meest effi-
ciënte of meest goedkope proces, maar voor de meeste smaak.” 
Omdat de huidige kaasproductie bij de meeste bedrijven niet 

CONO Kaasmakers bouwt klimaatneutrale 
kaasmakerij in Beemsterpolder

Duurzaam kaas 
maken 

Wim Betten, directeur Operations en Technologie in de nieuwe kaasmakerij: 

“We gaan niet voor beter, maar voor dezelfde onderscheidende kwaliteit.”
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meer via draineerbakken plaatsvindt, heeft  CONO samen met De 
Klokslag de draineerbakken opnieuw moeten ontwerpen. 

Markt voor Beemsterkaas
Betten is ervan overtuigd dat er markt is voor de extra kaas die het 
bedrijf kan produceren in de nieuwe kaasmakerij. “We verkopen 
onze kaas nu al over heel de wereld: van België, Duitsland tot Azië. 
China is nog een onontgonnen gebied. Bovendien hebben we ook 
een poederfabriek, via deze weg kunnen we ook de extra melk ver-
werken. De poederfabriek is van 2006 en hoeft  niet te worden ver-
nieuwd. Deze staat naast de nieuwe kaasmakerij. Een deel van de 
CONO-melk gaat via het Cairing Dairy-programma (een duur-
zaamheidsprogramma voor de zuivelketen, red.) naar het bedrijf 
Ben&Jerry’s voor de ijsproductie.

Train-de-trainer
Alle mensen die nu bij CONO werken, gaan mee naar de nieuwe 
locatie. “We verwachten op termijn meer kaas te produceren, we 
zullen de mensen daarom nog hard nodig hebben. Bovendien wil-
len we de kennis en ervaring van bijvoorbeeld de kaasmakers en 
draineerders graag behouden.” Vanaf het begin van de nieuwbouw 
heeft  CONO een zogeheten ‘zesde ploeg’ geformeerd bestaande uit 
operators uit het huidige proces. Deze werknemers hebben gedu-
rende het gehele project meegedacht. “Deze groep zal een groep 
operators opleiden, die op hun beurt weer een nieuwe groep oplei-
den. Zo trigger je iedereen om na te denken over hoe we werken. 
Ze voelen zich ook meer verantwoordelijk voor het geheel.” Dit tra-
ject heet het train-de-trainerconcept. Omdat ook de automatise-

ring is vernieuwd, investeerde het bedrijf ook in de kennis van de 
operators op dit terrein. “Daar zijn we al in 2012 mee gestart. De 
productieleiding had hier een belangrijke rol om draagvlak te creë-
ren. Zij moesten overdragen dat het belangrijk is voor iedereen om 
zich de processen in de nieuwe kaasmakerij eigen te maken.” Daar 
wil CONO kaas maken met dezelfde kwaliteit als nu. “We gaan niet 
voor beter, maar voor dezelfde onderscheidende kwaliteit.” 

Duurzaam gebouw en proces
Kaasmaken vraagt relatief veel energie en water. Het hergebruik 
hiervan staat daarom centraal in de nieuwe kaasmakerij. Dit 
bespaart op jaarbasis zo’n 15% gas, 8% elektriciteit, 76% leiding-
water en 47% afvalwater. Ook zijn de reststromen met 45% vermin-
derd door een betere borging van de scheiding tussen water en 
melk. “We kunnen op lijnniveau analyseren wat we kwijtraken aan 
vet en eiwit en daar direct op anticiperen.” In het gebouw zijn 
duurzame materialen gebruikt zoals gerecycled beton, led-verlich-
ting en zonnepanelen over het gehele dak. Windmolens mogen niet 
in het Beemsterlandschap. “Daar hebben we wel naar gekeken. 
Natuurlijk kopen we groene stroom in.” 

Grond teruggeven
Het gebouw is neergezet met het idee dat het er voor ‘100 jaar’ 
staat. “Dan maak je andere keuzes voor materiaal en apparatuur”, 
aldus Betten. Op termijn is het mogelijk om twee keer zoveel kaas 
te kunnen produceren op de nieuwe lijn. Daar is het proces al op 
voorzien. Na de oplevering in oktober 2014 volgt een periode 
waarin het hele productieproces wordt getest. “We moeten dezelfde 
kwaliteit kaas kunnen leveren als in de bestaande kaasmakerij.” Tot 
die tijd draait de huidige productie nog op de oude lijn. Als de 
kwaliteit precies hetzelfde is als nu, dan sluit de oude kaasmakerij 
en wordt de grond teruggegeven aan de Beemsterpolder.

• DIONNE IRVING •

Bovenaanzicht van de nieuwe kaasmakerij in de Beemsterpolder.

Samenwerkingspartners
Visser & Smit Bouw is de hoofdaannemer van de nieuwbouw.
Elten automatiseerde het nieuwe kaaspakhuis. De heftrucks 
verdwijnen en energiezuinige robots komen ervoor in de plaats. 
Siemens integreerde de automatisering in de nieuwe kaasmakerij 
in één standaard energiemanagementsysteem. Dit systeem maakt 
het energieverbruik tijdens het kaasmaken direct zichtbaar op het 
scherm.
De Klokslag bouwde het kaasproductiesysteem met open 
draineerbakken.
Cofely leverde een duurzame ijswaterinstallatie met een laag 
energieverbruik. Deze installatie koelt het hele gebouw en zorgt 
voor de airconditioning van de kantoren.
Tetra Pak installeerde separatoren die 35% energie besparen ten 
opzichte van andere separatoren. Deze worden gebruikt voor het 
reinigen en ontromen van melk en wei.
Urgenda fungeerde als adviseur in duurzaam bouwen.
[Bron: De Nieuwe Tijd, op weg naar de groenste kaasmakerij ter wereld!]
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