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Duurzaam  
friet drogen
Warmtepomp verduurzaamt droogproces McCain 

Frietfabriek mccain maakt in lelystad 25 ton diepvriesfriet per 
uur en verbruikt daarbij net zoveel gas als 7.000 huishoudens. 
Sinds een jaar droogt mccain haar friet met behulp van een 
warmtepomp. Warmtepompen kunnen grootverbruikers in de 
voedingsindustrie veel energie-efficiency opleveren.

Boven verwachting
De warmtepomp is in de zomer van 2012 bij 
McCain geïnstalleerd tijdens een vaste pro-
ductiestop voor groot onderhoud. Vanaf sep-
tember draaien de warmtepomp en frietdro-
ger zonder nog gebruik te maken van gasver-
warming, vertelt Jansen. “De frietdroger 
draait volledig op onze eigen restwarmte, 
deels afkomstig van de bakoven en nu ook 
deels van de frietdroger zelf.” Inmiddels werkt 
de warmtepomp een jaar en heeft De Kleijn 
de prestaties gemonitord. Die zijn boven ver-

De potentie voor warmtepompen in de voe-
dingsindustrie is groot; veel processen lozen 
restwarmte met een lage temperatuur, terwijl 
ze tegelijkertijd veel warmte vragen met een 
hogere temperatuur. Een warmtepomp kan 
laagwaardige restwarmte op een hoger tempe-
ratuurniveau brengen zodat deze weer nuttig 
is in te zetten.  
De Kleijn Energy Consulting schreef in 2009, 
met het idee om warmtepompen toe te passen 
in industriële droogprocessen, in op een ten-
der van het SBIR-programma (Small Business 
Innovation Research) van Agentschap NL. 
Het bedrijf ontving subsidie voor een haal-
baarheidsonderzoek en vervolgens voor het 
ontwikkelen van een prototype. 

McCain
Als testlocatie kwam al gauw frietproducent 
McCain in beeld.“We zochten al mogelijkhe-
den om ons droogproces te verbeteren”, vertelt 
Jean-Paul Jansen, manager strategic projects 
bij McCain. “Het is een essentiële processtap, 
maar verbruikt ook veel energie. We losten dit 
deels op door restwarmte van onze bakoven te 
gebruiken om de frietdroger aan te drijven. 
Met een warmtepomp kunnen we het ener-
gieverbruik tot een minimum beperken.”

Veiligheid prioriteit
Rolf Broekman, warmtepompspecialist bij 
De Kleijn Energy Consulting, is vanaf het 
begin bij het project betrokken. “Omdat het 
om voeding ging, waren er aandachtspunten 
bij het installatieontwerp.”  
Allereerst betrof dit de veiligheid. “Omdat 
het werkmiddel van de warmtepomp 
ammoniak is, staat de warmtepomp in een 
afgesloten ruimte met diverse veiligheids-
maatregelen.” Een tweede aandachtspunt 
was betrouwbaarheid; want het gaat om een 
primair productieproces.  
Een derde punt was de efficiëntie. “Hierin 
ligt de reden om juist ammoniak te gebrui-
ken”, verklaart Broekman. “Het is een van de 
meest efficiënte werkmiddelen. Bovendien is 
het een natuurlijk middel dat geen milieus-
chade oplevert, mocht het vrijkomen.”  
Vervuiling was een vierde aandachtspunt; de 
grote hoeveelheid friet kan resten achterla-
ten in de installatie. Hierdoor kan de voed-
selveiligheid en het rendement van de 
warmtepomp in het geding komen. “De ver-
vuiling blijkt mee te vallen”, zo weet Broek-
man inmiddels. “Maar we hebben extra 
inspectieluiken aangebracht om schoon te 
maken.”

Over het MJA-programma
De Nederlandse overheid, bedrijven, 
instellingen en gemeenten maakten 
afspraken in de Meerjarenafspraken Ener-
gie-efficiency (MJA3 en MEE) om tussen 
2005 en 2020 de energie-efficiency met 
30% te verbeteren en de energievoorzie-
ning te verduurzamen. Deelnemers krijgen 
ondersteuning van het MJA-programma, 
dat aanjaagt, begeleidt, adviseert, kennis-
netwerken faciliteert en projecten (deels) 
financiert. Sinds 1992 verbeterde de  
energie-efficiency jaarlijks al met gemid-
deld 2%, dankzij maatregelen in bedrijfs- 
processen en de keten. Het MJA- 
programma wordt uitgevoerd door  
Agentschap NL, onderdeel van het  
ministerie van Econo-mische Zaken.
www.agentschapnl.nl/mja
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wachting, volgens Broekman. “De warmte-
pomp bespaart zeventig procent op het ener-
gieverbruik en de CO2-uitstoot. En niet  
onbelangrijk: de frietdroger bereikt het 
gewenste droogresultaat.”
De resultaten van de kwaliteitscontrole kop-
pelt het laboratorium terug naar de operators 
van de frietdroger, die het proces zo nodig 
aanpassen. Het trainen van de operators was 
dan ook belangrijk voor het succes van de 
installatie, aldus Broekman. “Het doel, dat de 
operators zo min mogelijk merken van de 
warmtepomp, is bereikt. Toch moeten zij wel 
wat kennis hebben, om te zorgen voor een 
maximale energiebesparing.”

Grotere ambities
De warmtepomp is onderdeel van grotere 
plannen van McCain om te verduurzamen, 
vertelt Jansen. “We verbruiken nogal wat ener-
gie, per uur ongeveer het jaarlijkse gasverbruik 
van een gemiddeld gezin. Juist grote spelers als 
wij kunnen grote slagen maken met verduur-
zaming. In een meerjarenafspraak (MJA) met 
de overheid hebben we vastgelegd dat we in 
2016 minimaal vijfentwintig procent van onze 
energiebehoefte uit renewable energy willen 
halen. We zitten al op twintig procent.”
Behalve het benutten van restwarmte levert 
McCain ook stroom. Door afval te vergisten 
tot biogas wordt in twintig tot vijfentwintig 
procent van het eigen stroomverbruik voor-
zien. Daar draait bijvoorbeeld de warmte-
pomp op. Dat duurzaamheid investeringen 

vergt, noemt het bedrijf evident. “Normaal 
accepteren we één tot twee jaar terugverdien-
tijd op een investering, de warmtepomp ver-
dienen we in vier jaar terug. Met een levens-
duur van twintig jaar levert het uiteindelijk 
financieel genoeg op”, aldus Jansen.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Martin Jongstra, MJA-adviseur bij Agentschap 
NL, hoopt dat het succes van McCain andere 
bedrijven inspireert. “Bedrijven denken vaak 
dat warmtepompen ingewikkeld zijn en een 
lange terugverdientijd hebben, terwijl ze 
meestal heel rendabel zijn.” Dit najaar organi-
seert Agentschap NL regiobijeenkomsten bij 
bedrijven met een warmtepomp, zodat ande-
ren een kijkje in de keuken kunnen nemen. 
Broekman voegt eraan toe dat veel bedrijfs-
processen, zoals pasteuriseren, voorver- 
warmen en schoonmaken, een geschikte  
temperatuur hebben voor warmtepompen.
Om de bekendheid van warmtepompen te 
vergroten, heeft De Kleijn het informatieplat-
form IndustrialHeatPumps.nl ontwikkeld. 
Onlangs is daarop de WarmtepompWijzer 

gelanceerd. Met deze online tool kunnen 
bedrijven eenvoudig berekenen of een warm-
tepomp rendabel is: hoeveel energiebesparing 
levert het op en wat zijn globaal de investe-
ringskosten? “Hopelijk verlagen we daarmee 
de drempel om op onderzoek uit te gaan”,  
stelt Broekman. “McCain heeft het goede 
voorbeeld gegeven, nu de rest van de  
industrie nog.”

• Imke HamacHer •

I. Hamacher, in opdracht van agentschap NL

Warmtepomptechniek
Een warmtepomp waardeert laagwaardige 
restwarmte op tot hoogwaardige warmte. 
De werking is gebaseerd op het comprime-
ren (samenpersen) en expanderen (uitzet-
ten) van een werkmiddel, vaak ammoniak. 
Dit stroomt door de vier hoofdcomponen-
ten van een warmtepomp: verdamper, 
compressor, condensor en expansieventiel. 
De drijvende kracht is de compressor, die 
de druk van het werkmiddel verhoogt. Als 

het middel vervolgens condenseert, komt 
warmte van hogere temperatuur vrij, die 
weer nuttig is in te zetten. 

Figuur 1. Principeschema warmtepomp.

Figuur 2. Schematische weergave van het droog-

proces voor friet bij mccain met toepassing van de 

warmtepomp.

luchtkanalen met verdampers.condensorblok in droger.


