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THEMA: FOCUS OP ZUIVEL

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Zuivelvalley  
in het noorden
Friesland is hard op weg om de zuivelvalley van Nederland te 
worden. Met de afschaffing van de melkquota begin 2015,  
breiden veel bedrijven hun activiteiten uit, van boeren tot  
zuivelfabrieken. Onderwijs en onderzoek spelen hierop in.

FrieslandCampina en Ausnutria Hyproca 
(voor de helft in Chinese handen) breiden 
hun fabrieken in Leeuwarden uit. De A- 
ware Food Group bouwt in Heerenveen  
een nieuwe kaasfabriek. Fonterra opent een 
fabriek om de wei van A-ware te verwerken. 
Ook het Chinese Xian Consummate bouwt 
een zuivelfabriek in Heerenveen. Het einde 
van de melkquota per 1 april 2015 zorgt 
voor een flinke boost van de melkveehou-
derij in (Noord)-Nederland en ook speci-
fiek van Friesland. De verwachting is dat 20 

tot 30% meer melk wordt geproduceerd 
vanaf 2015. Dit levert waarschijnlijk 700 tot 
800 banen op tussen 2015 en 2019 die 
direct gelinkt zijn aan de zuivelindustrie en 
tussen de 300 en 400 rond de zuivelindus-
trie. De industrie vraagt om goed opgeleide 
mensen op mbo-, hbo- en wo-niveau van 
de primaire keten tot en met de productie. 

Primaire keten
Voor de Nederlandse melkveehouderij zijn 
duurzaamheid en tegelijkertijd groeien in 

een concurrerende wereldeconomie de uit-
dagingen van het moment. Deze ontwikke-
lingen van de primaire keten – van de koe 
totdat de melk de fabriek ingaat – worden 
onder andere gestimuleerd door de Dairy 
Campus gevestigd in Leeuwarden. Dit is het 
nationale centrum voor innovatie, onder-
zoek, educatie en training in de melkvee-
houderij en zuivelketen. Manager Kees de 
Koning over de keuze voor het noorden van 
de Dairy Campus: “Er was een sterke wil 
vanuit de provincie om de ontwikkelingen 
in de zuivelketen naar zich toe te trekken.” 
Toen de WUR vijf jaar geleden besloot om 
meerdere onderzoekslocaties over de pri-
maire kant van de veehouderij bij elkaar te 
voegen op één plek, bood de provincie 
Friesland (financiële) hulp om het in 

De Dairy Campus in 

Leeuwarden is het  

nationale centrum voor 

onderzoek, innovatie en 

educatie in de melkvee-

houderij en zuivelketen.

VMT12_EF_Zuiverlontwikkeling_Friesland.indd   17 11-09-14   13:01



SAY CHEESE!
 
Tetra Pak feliciteert CONO met de eerste kaas!

Produceert u kaas en wei? 
Dan bent u bij Tetra Pak aan het goede adres.

U wilt het beste voor uw bedrijf.  Dat willen wij ook! 
Vanaf de ontvangst van de grondstoffen tot en met  
het eindproduct denken wij graag met u mee in het aan-
bieden van een complete oplossing.

Samen met u en onze expertise realiseren we voor u  
een hogere toegevoegde waarde.

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? 
Kom naar onze stand op de  Industrial Processing Beurs in  
de Jaarbeurs te Utrecht, van 30 sept - 3 okt , Hal 3 stand B110
 

Voor meer informatie:
+ 31 30 634 99 99 of + 32 2 467 68 11 
www.tetrapak.nl - www.tetrapak.be
tpps.benelux@tetrapak.com
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‘Wat we hier doen, fungeert als een 
pilot plant voor de rest van de wereld’

Friesland te vestigen. De Dairy Campus 
omvat de keten van toeleverancier zoals 
stalbouw via logistiek tot de zuivelindustrie. 
“De Dairy Campus is vooral een netwerk- 
organisatie. We willen zorgen dat de ont-
wikkelde kennis en de innovaties bij de 
ketenpartijen terechtkomen”, aldus De 
Koning. De boerderij met melkkoeien, 
jongvee en bijbehorende gronden is de plek 
voor onderzoek, innovatie, onderwijs en 
demonstratie. 

Internationale interesse
De Dairy Campus is ook een centrum voor 
internationale bezoekers. Veel landen zijn 
volgens De Koning gecharmeerd van de 
ketenaanpak in Nederland. “Wat we hier 
doen, fungeert als een pilot plant voor de 
rest van de wereld.” De Dairy Campus 
onderzoekt onder andere diergedrag, die-
renwelzijn, mestverwerking, voeding en 
weidegang. Er is ook een eigen innovatie-
programma waar het bedrijfsleven gebruik 
van kan maken om hun innovaties een stap 
verder te krijgen. Naast innovatie en onder-
zoek is onderwijs een belangrijk onderdeel 
van het Dairy Campusprogramma. Lectora-
ten zijn er onder andere voor Duurzame 
melkveehouderij (Wiepk Voskamp van 
CRV) en Smart Farming (Kees Lokhorst – 
eveneens verbonden aan Wageningen UR 
Livestock Research). Er komt ook nog een 
Lectoraat grootschalige melkveehouderij- 
systemen en bedrijfsmanagement. 
Momenteel is een Dairy Training Center in 
ontwikkeling. Het is een privaat initiatief 
met AB Vakwerk & the Friesian en de Aeres 
groep. Het doel is om samen met de scholen 
NordWin en Van Hall Larenstein praktijk- 
leren en cursussen te verzorgen. 

Medewerkers voor zuivelindustrie
Waar de Dairy Campus focust op de ont-
wikkeling van het primaire deel van de zui-
velketen, richt het programma Dairy Chain 
van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 
in samenwerking met MBO Life Sciences 
zich op onderwijs en onderzoek voor de 
zuivelverwerkende industrie. VHL heeft de 

afschaffing van de melkquota aangepakt om 
goed naar het opleidingsprogramma te  
kijken. “We hebben met bedrijven, de 
gemeente, vakbonden en UWV om tafel 
gezeten en gevraagd wat ze nodig hebben”, 
vertelt Wendy Zuidema-Haans, directeur 
Life Sciences & Technology van VHL. “Ze 
vragen vooral goed gekwalificeerde werkne-
mers op elk niveau”, aldus Zuidema. VHL is 
hiervoor samen met MBO Life Sciences en 
University Campus Fryslân de Dairy Chain 

gestart om aan deze vraag te voldoen. VHL 
zorgt ervoor dat zowel goede mbo-studen-
ten als hbo-studenten makkelijk op een 
hoger niveau kunnen instromen via een 
kopopleiding. Voor excellente universitaire 
studenten wordt een honoursprogramma 
gemaakt.
Wat vragen de bedrijven precies? “Ze zoe-
ken vooral op het niveau mbo 3/4 en hbo.” 
Zuidema vertelt verder dat de huidige zui-
velprocessen sterk geautomatiseerd zijn. 
“Een operator moet het hele proces kunnen 
overzien”, legt ze uit. “Voor mbo 1/2 is er 
minder plaats in deze industrie.”
De gemeente wil via deelname aan de Dairy 
Chain vooral werklozen aan een baan hel-
pen. VHL biedt daarom ook omscholings-
cursussen voor werklozen uit andere rich-
tingen. “Het blijkt makkelijker te zijn als 
iemand affiniteit met techniek heeft, zoals 
iemand uit de bouw; een achtergrond in 
financiële administratie is lastiger.” 

Lectoraten
Per 1 september zijn er twee lectoraten in 
de Dairy Chain actief. Aan de zuivelkant 
gaat het om Peter de Jong van NIZO en 
Anne Schaafsma van FrieslandCampina. En 
VHL heeft nog meer grote plannen. “We 
verbouwen de voedingsmiddelenhal naar 
een applicatielaboratorium waardoor 

mkb-bedrijven ook beter samen met onder-
wijs onderzoek kunnen doen. Het is nu nog 
te veel gericht op (alleen) onderwijs.”

Gemotiveerde studenten
De vraag van de bedrijven is duidelijk, maar 
hoe zit het met het aanbod aan studenten? 
“We hebben dit jaar veel aanmeldingen”, 
vertelt Zuidema trots. Het wordt wel span-
nend dit jaar met de studiekeuzecheck. Via 
deze test wordt in mei de motivatie van de 

studenten getest. Dit leidt tot een advies 
waardoor studenten voor een andere studie 
kunnen kiezen. De studenten vinden de 
vele keuzemogelijkheden bij de opleiding 
levensmiddelentechnologie wel fijn. Zuide-
ma merkt wel dat de studenten vooraf de 
foodindustrie nog onaantrekkelijk vinden. 
“Maar als we ze eenmaal binnen hebben, 
vinden ze het superinteressant.” Vanaf 
komend schooljaar kunnen de studenten 
ook kiezen voor de richting zuivelproces-
sing, naast health&food, procesengineering 
en levensmiddelentechnologie. 

• DIONNE IRVING •

Internationale studenten 
De afgelopen jaren is er bij Van Hall Laren-
stein meer vraag geweest naar onderwijs in 
het Engels vanwege een toestroom aan 
internationale studenten. Er wordt nu struc-
tureel een programma aangeboden in de 
Engelse taal. VHL is ook in gesprek met het 
Chinese bedrijf Ausnutria om een program-
ma voor studenten in China op te zetten in 
samenwerking met de Sichuan Universiteit 
in Chengdu. De studenten kunnen twee 
jaar in China en twee jaar in Nederland 
onderwijs volgen.
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