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Kaas verpakken  
op één locatie
 
A-ware bouwt geavanceerde kaasverpakkingslijn in 
Almere

A-ware Food Group rijpt, snijdt en verpakt al jaren kaas voor 
derden op verschillende locaties. Om te voldoen aan de steeds 
hogere standaarden bij internationale klanten centraliseerde het 
bedrijf zijn verpakkingsfabrieken op één locatie in Almere. Deze 
complexe operatie duurde anderhalf jaar en is bijna afgerond. 
Net op tijd voor de kaas uit de eigen nieuwe kaasfabriek van 
A-ware.

Bouwvakkers zijn druk bezig bij de langge-
rekte gebouwen van A-ware in Almere vlak-
bij de snelweg. De twee gebouwen staan 
haaks op elkaar. In het ene komt het nieuwe 
hoofdkantoor van A-ware. In het andere 
gebouw, met een lengte van 270 meter, 
wordt kaas gerijpt, gesneden en verpakt. De 
cijfers van het nieuwe rijpings- en verpak-
kingsbedrijf zijn indrukwekkend: 25.000 
vierkante meter, 25 verpakkingslijnen (met 
ruimte om uit te breiden tot 30), 10 tot 
12.000 palletplaatsen en bijna 300 miljoen 
consumentenverpakkingen per jaar. De 
nieuwe locatie wordt een van de grotere 
kaasverpakkingsbedrijven in Europa.  
Adriaan Vis, COO van A-ware Food Group, 
vertelt over de ambities achter deze investe-
ring. “We willen hier de nieuwe standaard 
voor het verpakken van kaas neerzetten. Op 
deze locatie zijn we strenger dan de huidige 
voedselveiligheidseisen. We bereiken dit 
door een high care omgeving. Zo is er  
minder fysiek contact met de kaas.” Om te 
voldoen aan de hoge voedselveiligheids- 

eisen automatiseerde A-ware de aan- en 
afvoerstromen van de kaas vergaand. Het 
complexe project werd mede gemanaged 
door Ronald Moerenhout, projectmanager 
utilities en verhuizing productielijnen 

en mede-eigenaar van technisch manage-
mentbureau Dapp. “Wat dit project extra 
complex maakt, was dat een deel van het 
bedrijf al draaide terwijl we in een ander 
deel nog aan het bouwen waren.” Moeren-
hout toont op zijn kamer (hij is al anderhalf 
jaar bij A-ware aan de slag) de uitgebreide 
bouwtekeningen voor het rijpings- en  
verpakkingsbedrijf. 

Automatisch kaas aanvoeren
Het drie etages tellende bedrijf is bijna 300 
meter lang. Aan de ene kant van de fabriek 
komen de kazen binnen. Op de hoogste 
etage worden ze automatisch gerijpt. Als 
een klant een opdracht geeft, begint het 
proces te lopen. Een operator voert de 
opdracht in in het systeem. Met het nieuw 
ontwikkelde kaasaanvoersysteem worden 
de benodigde kazen automatisch getrans-
porteerd van de rijpingskamers naar de 
snij- en verpakkingslijn op de eerste  
verdieping. Dit aanvoersysteem zorgt  
voor de complete kaasidentificatie zodat  
de juiste kaas naar de juiste lijn gaat en  
op de opgegeven manier wordt gesneden,  
verpakt en geëtiketteerd. 
Het geautomatiseerde aanvoersysteem is 
specifiek voor A-ware ontwikkeld. Het  
projectteam heeft vele bedrijfsbezoeken 
afgelegd, vooral ook buiten de sector, om 
ideeën op te doen voor het aanvoersysteem. 
Vis van A-ware: “We zijn onder andere 

Het project

Het complexe project werd mede  
gemanaged door Dapp, een project- 
managementbureau voor de foodbranche  
gespecialiseerd in techniek en logistiek. 
Dapp ondersteunt foodproducenten op  
locatie bij het realiseren van hun technische 
investeringsprojecten. Klanten zijn onder 
andere Heineken, Suiker Unie, Bel  
Leerdammer en Nutricia.
www.dapp.nl 
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‘Er is nu minder fysiek contact 
met de kaas’

A-ware rijpt, snijdt en verpakt kaas voor vele klanten.
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geïnspireerd door de bagageafhandeling op 
Schiphol en het bloemensorteersysteem op 
de veiling.” Vis legt uit dat ze voor het aan-
voersysteem een balans moesten zien te 
vinden tussen klantspecifieke en niet-klant-
specifieke opdrachten. “Ergens op een 
kruispunt wordt een niet-specifiek stuk 
kaas specifiek voor een klant ingepakt. De 
kunst was om dat kruispunt voor onze vele 
producten te bepalen.” En de vele produc-
ten van A-ware bestaan uit honderden vari-
aties die onder andere bepaald worden door 
het soort kaas (jong, jong-belegen, belegen, 
oud), de snijvorm (blok, plakjes, geraspt), 

de verpakking (vacuüm of semi-vacuüm) 
en de omverpakking. Ook de afvoer gebeurt 
automatisch. Net als de opslag. “Zodra het 
product compleet is verpakt, verdwijnt het 
uit beeld van de operator”, legt Moerenhout 
van Dapp uit. “Het product wordt klantspe-
cifiek gelabeld en opgeslagen. Dat betekent 
dat A-ware heel snel kan laden als een order 
van een klant binnenkomt.”

Hoge eisen voedselveiligheid
Bij de start van het project waren hygiëne, 
productkwaliteit en duurzaamheid als 
belangrijkste gedefinieerd. Om aan de hoog-
ste eisen van voedselveiligheid te voldoen, is 
een high care omgeving strikt noodzakelijk. 

Wat dat inhoudt voor de omkleedprocedu-
res, beschrijft Moerenhout in detail. “Ieder-
een die het bedrijf binnenkomt, krijgt ande-
re schoenen aan en een witte overbroek. 
Vervolgens worden de handen voor de eer-
ste keer gewassen, dan gaat de jas aan en 
worden de handen nogmaals gewassen en 
gedesinfecteerd. Als laatste worden de zolen 
gereinigd.” Moerenhout geeft aan dat deze 
complexe hygiënesluis mogelijk was, omdat 
ze zelf de lay-out van het bedrijf konden  
bepalen. “We konden het juiste formaat 
inbouwen.” Met een track&trace-systeem is 
de melk in de kaas tot de boerderij te trace-

ren. Door de bouw van een eigen kaas- 
fabriek (zie kader) heeft A-ware nog een 
schakel in de kaasketen in handen.

Een ander type operator
De nieuwe geautomatiseerde fabriek vraagt 
een ander type operator, één met een hoog 
kennisniveau die de processen begrijpt en 
gevoel heeft voor de digitalisering van de 
fabriek. Om dit mogelijk te maken, heeft 
A-ware een speciale afdeling Knowledge & 
Education. Deze mensen ontwikkelen trai-
ningen voor onder meer operators. Denk 
hierbij aan e-learning modules en klassikaal 
onderwijs. Op de locatie in Almere komen 
300 mensen te werken. Dit zijn deels men-

sen uit de verpakkingslocatie Zeewolde. De 
verpakkingslijnen van deze locatie staan al 
in Almere. De verpakkingslocatie in Til-
burg is gesloten. De concentratie van de 
locaties en de vergaande automatisering 
had uiteindelijk ook als doel arbeidsplaat-
sen te besparen, legt Vis uit. “Hier in de 
buurt zijn ze blij met de nieuwe fabriek, in 
Tilburg natuurlijk minder. We zullen vooral 
minder gebruik gaan maken van flexibele 
medewerkers”, aldus Vis. 

• DIONNE IRVING •

Eigen kaasfabriek  
Heerenveen
A-ware bouwt in Heerenveen een eigen 
kaasfabriek. Met deze stap krijgt het bedrijf 
meer grip op de keten. “Het geeft een com-
fortabel gevoel dat we straks ook produ-
cent zijn”, vertelt COO Adriaan Vis. “De 
markt voor kaas consolideert. Met deze 
stap worden we een ketenregisseur. Daar 
zijn er maar enkele van in Nederland.” Bij de 
kaasfabriek komen vijftig tanks te staan met 
een totale capaciteit van 10 miljoen liter 
voor de productie van 80.000 tot 100.000 
ton kaas per jaar. De bouw is in volle gang 
zodat in december 2014 de eerste kaas 
kan worden geproduceerd. De wei die vrij-
komt bij de productie van de kaas wordt 
door Fonterra gebruikt om ingrediënten te 
produceren. Die fabriek staat pal naast die 
van A-ware. 
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