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“Omdat we zuinig zijn op onze  
Beemster polder willen we de groenste 
kaasmakerij ter wereld  bouwen.”

Na jaren van ontwerpen, overleggen en plannen is eind 
2012 de eerste paal de grond in gegaan voor onze nieuwe 
kaas makerij. Dit bouwproject heeft de naam De Nieuwe 
Tijd gekregen, als opvolger van onze huidige kaasmakerij 
die al sinds 1929 De Tijd heet. De kaasmakerij midden in 
Werelderfgoed de Beemster is door Bastiaan Jongerius zo 
ontworpen dat aan alle eisen van UNESCO wordt voldaan.

Partners in duurzaam bouwen
Omdat we al meer dan 100 jaar zuinig zijn op onze polder, 
koeien en veehouders en verantwoord produceren dus 
in onze genen zit, willen we de groenste kaasmakerij ter 
wereld bouwen! Om deze ambitie waar te maken, hebben 
we een samenwerkingsproject opgezet met onze technische 
toeleveranciers als partners in duurzaam bouwen. Door het 
delen van kennis willen we een kaasmakerij bouwen die 
compleet energieneutraal werkt.

Samenwerken en kennis delen 
Verduurzamen is mensenwerk en we moeten het echt met 
z’n allen doen. In dit boek staan daarom onze partners in 
duurzaam bouwen en laten we zien hoe we als CONO Kaas
makers met onze partners samenwerken en kennis delen. 
Met als doel niet alleen het verduur zamen van de nieuwe 
kaas makerij, maar ook de hele keten van koe tot kaas. 

Eric Hulst en Wim Betten
Directie CONO Kaasmakers
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Passend binnen weilanden en sloten
Zo zijn we uitgekomen op een lage en lange kaas
makerij die qua perspectief aansluit op het open 
polderlandschap. Het gebouw wordt dieper op de 
kavel geplaatst, waardoor het vanaf de weg kleiner 
oogt en ruimte laat voor het landschap en de lucht. 
De kaasmakerij van 56 meter breed, 221 meter lang 
en 7 meter hoog, staat net als een stolp midden op 
de kavel en past perfect binnen de geometrische 
structuur van de omringende weilanden en sloten.

Lichte en transparante glazen gevels
Het hele gebouw bestaat uit materialen met een lange 
levensduur, die mooi verouderen en weinig onderhoud 
nodig hebben. Bovendien is de kaasmakerij geen 
‘dichte doos’ maar een licht en transparent geheel 
dankzij de glazen gevels. Dit zorgt voor contact tussen 
binnen en buiten zodat de Beemsterpolder en het 
kaasmaken letterlijk in elkaar overlopen. Eigenlijk 
heel logisch en voor de hand liggend.

Duurzame en ambachtelijke inrichting
Ook het interieur van de De Nieuwe Tijd krijgt een  
in  richting met zoveel mogelijk duurzame materialen. 
De kaasmakerij zelf wordt natuurlijk strak en ultra
modern, maar in de rest van de ruimtes ge bruiken 
we veel duurzaam hout en historische beelden om 
de roots en ambachtelijke werkwijze van CONO 
duidelijk te maken. Gasten kunnen via een lange 
gang door de kaasmakerij heen lopen en zo het hele 
productieproces volgen.

Geen kaasfabriek maar experience
Natuurlijk is bouwen onder architectuur niet de  
goed koopste manier. Maar de kaasmakerij moet  
vol doen aan alle eisen van het Werelderfgoed de 
Beemsterpolder en dat doet dit ontwerp. Bovendien is 
het geen ‘kaas fabriek’ maar een Beemster experience. 
Dat begrijpt CONO als geen ander. Kwaliteit en 
duurzaam heid staan centraal en dat zorgt voor een 
uniek gebouw dat thuishoort in de polder!

rust en regelmaat van de Beemsterpolder 
basis voor ontwerp kaasmakerij

Bastiaan Jongerius, architect

Het uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe kaasmakerij was  
de Beemsterpolder. Volgens ons én volgens UNESCO Werelderfgoed  
moet de nieuwbouw logisch passen in het open landschap. De regelmatige 
kavelstructuur met de lage stolpboerderijen, smalle weilanden en lange 
sloten moet niet verstoord, maar juist versterkt worden.

“De kantoren en publieks
ruimtes richten we in met 
natuurlijke materialen  
als hout en marmoleum.”
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Ultramodern maar ook traditioneel
Onze nieuwe kaasmakerij is een combinatie van de 
modernste technieken en traditionele productie
methoden met ambachtelijke elementen, die zorgen 
voor de onderscheidende smaak van onze kaas. 
We zijn eind 2012 volgens plan begonnen met de 
grondwerkzaamheden en de bouw zal anderhalf jaar 
in beslag nemen. 

In 2015 volledig klaar voor gebruik
Na de oplevering van het gebouw en de installaties 
volgt er een periode waarin het hele productieproces 
getest wordt. Dit testen duurt tot we dezelfde kwaliteit 
kaas maken als in de huidige kaasmakerij. We nemen 
aan dat dit ongeveer een jaar duurt. Al met al zal het 
2015 zijn voordat de nieuwe kaasmakerij volledig in 
gebruik is. 

Hergebruik van warmte, koude en water
In de nieuwe kaasmakerij willen we niet méér kaas 
maken dan de markt aankan. Daarom richten we het 

productieproces zo flexibel mogelijk in. We krijgen 
wel veel meer capaciteit, maar dat gebruiken we 
pas als het nodig is. Bovendien investeren we veel 
in duurzaamheid. Dat lijkt duurder dan het is, want 
op de lange termijn is hergebruik van water, warmte 
en koude gewoon rendabeler. Zeker met de steeds 
strenger wordende milieueisen.

Besparen in het hele productieproces
Kaasmaken vraagt relatief veel energie en water. 
Het hergebruik hiervan staat daarom centraal bij de 
nieuwe kaasmakerij. Dit bespaart op jaarbasis zo’n 
15% gas, 8% elektriciteit, 76% leidingwater en 47% 
afvalwater. En dat kan alleen maar meer worden. 
Met onze partners onderzoeken we de mogelijkheid 
van zonnepanelen en biogas. Zo blijven we streven 
naar een klimaatneutrale kaasmakerij. In het hele 
productieproces wordt rekening gehouden met het 
energieverbruik. 

Duurzaam bouwen is op den duur  
gewoon rendabeler
De nieuwbouw is echt een jongensdroom voor iedere projectleider! Het mooie  
is dat we echt vanaf nul zijn begonnen en de hele kaasmakerij ideaal kunnen 
inrichten. Bovendien gaat het ons veel meer om de kwaliteit, flexibiliteit  
en duurzaamheid van het gebouw en het productieproces dan puur om de 
kostprijs. Het moet op de eerste plaats goed zijn! Want zo’n kaasmakerij  
van 80 miljoen moet natuurlijk wel een tijdje meegaan. 

“We streven naar een klimaat 
neutrale kaasmakerij en  
onderzoeken onder andere  
zonnepanelen en biogas.”

Peter Schurink, projectleider



Marjan Minnesma

peter schurink
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Peter Schurink, projectleider
“Het doel van dit project is het intensiveren van de 
samenwerking tussen onze belangrijkste partners bij 
de nieuwbouw in het algemeen en duurzaamheid in 
het bijzonder. We willen jullie en onszelf uitdagen om 
nét een stapje verder te gaan. Zowel bij het verlengen 
van de levensduur van de kaasmakerij als het 
besparen van energie en water bij het kaasmaken. En 
dat kan alleen als we onze kennis en ervaring delen.

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van duur
zaamheid, maar wij leven er al meer dan 100 jaar 
van. Onze melkveehouders kiezen bewust voor het 
buitenleven en het werken met koeien. Liefde voor 
het vak van veehouder en kaasmaker is de basis van 
onze duurzame ambities.”

ronDetafelgesPrek 
Partners in duurzaam bouwen
CONO Kaasmakers wil de groenste kaasmakerij ter wereld bouwen! 
Om deze grote ambitie te realiseren, is er een samenwerkingsproject 
opgezet met de technische toeleveranciers als partners in duurzaam 
bouwen. Begin 2013 vond er een rondetafelgesprek plaats met deskundige 
vertegenwoordigers van alle partners. Verspreid over dit magazine een 
verslag van deze inspirerende bijeenkomst.

Marjan Minnesma, Urgenda
“Urgenda is gericht op het versnellen en verbreden 
van duurzame ontwikkelingen in Nederland. Dat is 
bittere noodzaak, want volgens deskundigen wereld  
wijd is het vijf voor twaalf als je kijkt naar het op  raken 
van grondstoffen en de klimaatverandering. Via de 
politiek gaan de maatregelen niet snel en ver genoeg, 
zeker in deze tijden van crisis. Daarom ondersteunen 
wij koplopers om zo van onderaf duurzame innovatie 
te stimuleren. 

CONO Kaasmakers is zo’n voortrekker in de 
Nederlandse zuivel branche. Ze stimuleert hun melk
veehouders, leveranciers en klanten met concrete 
maat regelen om zo duurzaam mogelijk te werken.

We gebruiken CONO als goed voor beeld om andere 
bedrijven te inspireren. Daarnaast fungeert Urgenda 
bij de nieuwbouw als onafhankelijk adviseur op het 
gebied van duurzaam bouwen. We kijken hoe we de 
inrichting van de nieuwe kaasmakerij en het hele 
productieproces nog verder kunnen verbeteren, 
samen met alle partners in duurzaam bouwen.”
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Verduurzamen is een continu proces
Bij de nieuwbouw van de kaasmakerij kijkt Urgenda 
samen met projectpartner DWA hoe de inrichting 
en het productieproces nóg duur zamer kunnen.  
Als second opinion, want CONO heeft al veel mee
genomen in de plannen om zo min mogelijk energie 
en water te verbruiken. Maar verduurzamen is 
een continu proces en omdat de technologische 
ontwikkelingen snel gaan, kan er altijd nog een 
schepje bovenop.

Zonnepanelen en groen biogas?
Zo hebben we onder andere voorgesteld om de kaas
makerij zoveel mogelijk op groene energie te laten 
draaien met zonnepanelen. Dat wordt nu onderzocht, 
want dat heeft consequenties voor de constructie van 
het dak. We hebben ook gekeken naar de productie 
van groen gas door de melkveehouders. Dat biogas 
zou namelijk ook goed gebruikt kunnen worden voor 
de energievoorziening.

Innovatieve technische oplossingen
Om Nederland snel te verduurzamen is het nodig om 
samen te werken en kennis te delen. En dat is precies 
wat CONO doet met Urgenda en de technische 
partners in duurzaam bouwen. Voor de nieuwe 
kaas makerij worden alle partners uitgedaagd om 
met inno vatieve oplossingen te komen die nog meer 
warmte, koude en water besparen. Zo gaan we samen 
op weg naar een klimaatneutrale kaasmakerij.

Regionaal icoonproject van Urgenda
Bij Urgenda gebruiken we vernieuwende icoon
projecten als inspiratiebron voor verdere verduur
zaming van Nederland. CONO Kaasmakers is zo’n 
voortrekker die we in gaan zetten als regionaal 
icoonproject. En we hopen natuurlijk dat de hele 
zuivelbranche dit goede voorbeeld gaat volgen!

Cono brengt ‘samen sneller 
duurzaam’ in de praktijk
Urgenda is een landelijke organisatie voor duurzame innovatie. 
Wij willen Nederland duurzamer maken door koplopers te 
helpen met opschieten en opschalen. CONO Kaasmakers is zo’n 
voortrekker in de zuivelbranche. Zij brengt ons motto ‘samen 
sneller duurzaam’ in de praktijk samen met melkveehouders, 
toeleveranciers, klanten en overheden. Niet alleen bij de nieuwe 
kaasmakerij, maar in de hele keten van koe tot kaas. 

Marjan Minnesma, directeur Urgenda 

“We onderzoeken nu zonne 
collectoren op het dak met een  
totaal vermogen van 200 kW.”
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Eind 2012 begin nieuwbouw 

Midden 2014 oplevering en testperiode

Tweede helft 2014 officiële opening

2015 volledig in bedrijf

2017 sloop oude kaasmakerij



Alle bouwactiviteiten en coördinatie
Als hoofdaannemer verzorgt Visser & Smit Bouw 
alle bouwkundige werkzaamheden voor de nieuwe 
kaasmakerij, inclusief de uitvoerings coördinatie.
Zo zijn we verantwoordelijk voor de fundering, 
staalconstructie, gevels en daken. Maar we doen ook 
de afbouw zoals wanden, vloeren en plafonds. Bij 
alle werkzaamheden proberen we zoveel mogelijk 
bouw materialen te hergebruiken en het restafval te 
minimaliseren.

Zoveel mogelijk duurzame materialen 
Met onze ervaring vanuit het verleden en kennis  
van de toekomst denken we graag mee met CONO 
over het gebruik van duur zame bouw mate rialen 
en milieuvriendelijke bouw technieken. We zoeken 
voortdurend naar betere materialen of ver  bete
ringen in het ontwerp, waardoor met behoud van de 
gevraagde kwaliteit de levensduur toe neemt of de 
kostprijs afneemt. En het liefst allebei, natuurlijk!

Betere isolatie en toekomstgerichte constructie
Voor de nieuwe kaasmakerij van CONO onder  zoekt 
onze gespecialiseerde ontwerp afdeling bij voorbeeld 
duurzaam glas voor een nog betere isolatie van de 
gevels om nog meer energie te besparen. Boven dien 
kijken we naar versterking van de fun dering zodat 
er tijdens de nieuwbouw, maar eventueel ook later, 
zonnepanelen op het dak kunnen. Want duurzaam 
bouwen is ook vooruit kijken.

als hoofdaannemer kijken we elke dag  
hoe het beter kan

Bas Koman, Visser & Smit Bouw

Visser & Smit Bouw is door CONO Kaasmakers gekozen als hoofdaannemer 
voor de nieuwbouw. Die keuze is onder andere gebaseerd op onze ruime 
ervaring met complexe industriebouw in de zuivelsector. Daarnaast zijn we 
een creatief en innovatief bouwbedrijf dat graag meedenkt over duurzaam 
bouwen. We zijn tenslotte niet voor niets ‘gebouwd voor de uitdaging’.

“Als innovatief bouwbedrijf 
ontwikkelen we ook zelf  
duurzame bouwmaterialen.”
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Peter Schurink, projectleider
“Als CONO Kaasmakers hebben we de neiging om 
overdreven te specificeren wat we willen. Omdat 
we aan de ene kant duurzaam willen bouwen, maar 
aan de andere kant ook niks willen inboeten aan de 
kwaliteit van onze kaas. Maar dingen kunnen soms 
best anders en beter. Het is de taak van onze partners 
in duurzaam bouwen om ons te laten beseffen wat we 
vragen. Het gaat ons om efficiënte duurzaamheid en 
dat kan op veel manieren.”

Bas Koman, Visser & Smit Bouw
“Efficiënte duurzaamheid is ook ons voornaamste 
doel. Als hoofdaannemer van de nieuwe kaasmakerij 
zien wij het als onze taak om als het enigszins kan 
nóg efficiënter te bouwen. Daarom is het belangrijk 
om al in een vroeg stadium samen te werken en zaken 
op elkaar af te stemmen.

Bij Visser & Smit Bouw ontwikkelen we ook eigen 
initiatieven als het gaat om duurzaamheid. Zo zijn 
we bezig met plaatmateriaal dat wordt gemaakt 
van GFT-afval. Dit letterlijk en figuurlijk groene 
plaatmateriaal is geschikt voor balies, keukens en 
andere binnenbouw.”

Peter Schurink, projectleider
“Wat wij vooral belangrijk vinden, is hoe lang 
alle duurzame materialen meegaan. Met name in 
relatie tot elkaar. Een klein verbindingstuk dat een 
stuk minder lang meegaat dan het plaatmateriaal 
er omheen kan bijvoorbeeld al veel problemen en 
kosten opleveren.”

Joris Scholten Linde, Tetra Pak 
“Tetra Pak is van oorsprong een Zweeds familie
bedrijf. We kijken altijd naar de lange termijn 
en daarom staan duurzaamheid en innovatie bij 
ons centraal. Onze kartonnen verpakkingen zijn 
bijvoorbeeld gemaakt van FSChout en voor elke 
boom die we kappen, planten we er eentje terug. 

We ondersteunen onze klanten bij het reduceren 
van de CO2-footprint door het creëren van nog 
efficiëntere oplossingen op het gebied van processing 
en packaging. We ontwikkelen diensten die energie 
en productverlies verlagen bij onze klanten.

Voor de nieuwbouw leveren we installaties voor de 
voorfabriek en de kaasmakerij, waar de aangevoerde 
melk wordt voorbehandeld en gescheiden in wrongel 

voor de kaas en wei voor de weipoeder productie. 
Samen met De Klokslag zorgen wij ervoor dat er 
straks de lekkerste en duurzaamste kaas uit de 
nieuwe kaasmakerij komt.”

Peter Schurink, projectleider
“Qua energiestromen heb ik het gevoel dat onze 
partners in duurzaam bouwen hun rol heel goed 
oppakken. Maar ze zouden ons nog meer een spiegel 
kunnen voorhouden. Niet u vraagt, wij draaien. We 
willen ook de nadelen weten en natuurlijk zijn we 
altijd op zoek naar betere alternatieven. Meedenken 
betekent voor ons vooral meedoen! Dat doen we zo 
met onze veehouders en dus ook met onze partners 
in duurzaam bouwen. Ook al is dat misschien wat 
ongewoon.” 

ronDetafelgesPrek 
Partners in duurzaam bouwen



Minder energie, water en reinigingsmiddel
Duurzaamheid betekent voor Tetra Pak dat we 
voortdurend op zoek zijn naar voedsel verwerkings
installaties die een langere productietijd hebben 
en efficiënter werken. Dus innovatieve installaties 
die met minder verbruik van energie, water en  
reinigings middel toch dezelfde hoge kwaliteit, 
veilig heid en houdbaarheid van het voedsel leveren. 
We zoeken dus altijd de balans tussen maximale 
prestaties en minimale milieubelasting.

Water terugwinnen met membraanfiltratie
Voor de nieuwbouw van CONO leveren we proces
installaties voor de voorfabriek en de kaasmakerij. 
Hier wordt de aangevoerde melk op exact de juiste 
temperatuur gebracht en gescheiden in wrongel en 
wei. Dit scheiden gebeurt door het toevoegen van 
stremsel en zuursel, waarna de wrongel wordt geperst 
in kaasvaten en de wei wordt verwerkt tot weipoeder. 
Bij dit hele proces wordt water terug gewonnen uit 
de wei door toepassing van membraanfiltratie en 
wordt warmte teruggewonnen door toepassing van 
warmtewisselaars.

Separatoren met 35% minder verbruik
Het reinigen en ontromen van de melk en de wei 
gebeurt met behulp van onze nieuwe generatie  
separatoren. Dat zijn in feite grote centrifuges die 
dankzij onze unieke technologie enorm energiezuinig 
werken. Ze besparen namelijk zo’n 35% ten opzichte 
van andere separatoren. Logisch dus, dat CONO deze 
energiezuinige separatoren plaatst in de kaasmakerij.

we verlagen energie- en productverliezen  
met creatieve oplossingen 
De meeste mensen kennen Tetra Pak natuurlijk van de kartonnen melkpakken 
met FSC-keurmerk. Maar naast het veilig en duurzaam verpakken van voedsel, 
zijn we ook gespecialiseerd in het produceren ervan. We ontwerpen, bouwen 
en onderhouden procesinstallaties voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Deze installaties zijn specifiek geschikt voor het maken van bijvoorbeeld 
consumptiemelk, frisdrank, babyvoeding, ijs of natuurlijk kaas.

Joris Scholten Linde, Tetra Pak “35% energiebesparing door  
toepassen nieuwe generatie  
separatoren met innovatieve  
technologie.”
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Gespecialiseerd in kaastechnologie 
Nederland is kaasland bij uitstek. Dankzij onze 
eeuwen lange ervaring weten we alles van het  
maken en rijpen van kaas. En daarbij luisteren 
de temperatuur en vochtigheidsgraad heel nauw. 
Hierbij gaat het niet alleen om de hygiëne, maar ook 
om de smaak. Geen wonder dat de modernste koel
technieken voor kaas in eigen land zijn ontwikkeld 
door Cofely. We zijn gespecialiseerd in alles wat met 
de koeling van kaas te maken heeft. 

IJswaterinstallatie met laag energieverbruik
Cofely levert een duurzame ijswater in stallatie 
met een zeer laag energieverbruik voor de nieuwe 
kaasmakerij. Vanuit deze installatie wordt het hele 
gebouw van koeling voorzien, zoals de productie  
lijn en het kaaspakhuis. Maar de multi functionele 
ijs water  installatie zorgt bijvoor beeld ook voor de 
air con di tioning van de kantoren. 

Zowel koeling als verwarming 
Voor de nieuwe kaasmakerij verzorgen we niet alleen 
de koude, maar ook de warme kant. Want bij het 
proces van maken en rijpen van kaas is zowel koeling 
als verwarming nodig. Door de energiestromen 
nauwkeurig in kaart te brengen en koude en warmte 
aan elkaar te koppelen, kan veel energie en dus 
geld worden bespaard. De nieuwbouw is hiervoor 
natuurlijk hét moment!

nieuwbouw is hét moment  
om warmte en koude te koppelen

Wybren Nicolai, Cofely

Cofely is de grootste technische dienstverlener van Nederland op het gebied 
van energie en milieu. Ons motto is ‘ver vooruit in duurzame technologie’, 
omdat zoeken naar efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen 
ons dagelijks werk is. Zo maken we maatschappelijk verantwoord 
ondernemen rendabel, ook voor CONO Kaasmakers.

“Milieubewuste en energie 
zuinige technologie rendabel 
maken is de sleutel tot succes.” 
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Wybren Nicolai, Cofely
“Ons doel bij de nieuwe kaasmakerij is om zowel 
de koeling als de verwarming zo duurzaam en dus 
efficiënt mogelijk in te zetten. En waar mogelijk aan 
elkaar te koppelen. Bij Cofely zijn we daar elke dag 
mee bezig, want onze moedermaatschappij GDF 
SUEZ stopt 90% van de winst terug in projecten voor 
duurzame energie. 

Als je met zo min mogelijk energie zoveel mogelijk 
rendement wilt halen, moet je met alle technische 
toe leveranciers kijken naar het hele productie  proces. 
En dat is precies wat we doen bij de nieuwbouw van 
CONO. Doordat we de koppen bij elkaar steken, 
kunnen we met de juiste combinatie van installaties 
en processen het hoogste rendement halen.

Cofely heeft veel kennis op elk energiegebied en we 
adviseren CONO graag bij het koppelen van koeling 
en verwarming aan elkaar. Want daar valt veel ‘gratis’ 
winst te behalen. Bijvoorbeeld door warmte uit de 
kaasmakerij te gebruiken voor de vloerverwarming 
van de kantoren. Maar we hebben ook veel ervaring 
met het rendabel maken van zonnepanelen.”

albert Visser

Evert Yntema, De Klokslag
“De Klokslag ontwikkelt en bouwt de kaas productie
lijn voor de nieuwbouw van CONO. Hierbij kijken 
we vooral hoe we met zo weinig mogelijk energie 
zoveel mogelijk kunnen bereiken. Wij werken bijna 
uitsluitend met roestvrijstalen installaties en de 
uitdaging is hoe we met zo min mogelijk opslag en 
transport uit kunnen. 

De productielijn voor de nieuwe kaasmakerij is de 
grootste die we in ons bestaan hebben gebouwd. Dat 
komt omdat CONO kiest voor duurzame kwaliteits
kaas in veel verschillende formaten. Bovendien 
hebben ze hun eigen manier van traditioneel 
kaasmaken met ambachtelijk handwerk en dat heeft 
consequenties voor de productielijn.

Wij bekijken duurzaam werken heel praktisch. 
Kaasvaten moeten bijvoorbeeld worden verwarmd 
en weer gekoeld. Dat kost alleen maar energie en dus 
geld. Onze mensen onderzoeken hoe we dat kunnen 
oplossen. Dit soort details zijn niet zo hoogdravend 
maar leveren wel direct geld op. De achterliggende 
gedachte is hoe je met minder energie meer kan 
doen. Dat levert direct winst op voor het milieu en je 
portemonnee.”

evert Yntema
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Moderne technologie en traditioneel kaasmaken
De nieuwe kaasmakerij van CONO wordt een 
combinatie van de modernste duur zame technologie 
en traditioneel kaasmaken met am  bachte   lijk 
hand   werk. Zo wordt de wrongel nog steeds met 
de hand geroerd in open draineer bakken. Kost 
tijd en geld, maar volgens CONO proef je dat  
terug in de kaas. Dit betekent dat we het kaas   
pro ductie   systeem voor het persen en pekelen moeten 
aan passen aan de eigen zinnige kaasmakers.

Nieuwe assemblagehal met zonnepanelen
Het ontwikkelen van de productielijn voor de  
nieuwe kaasmakerij is de grootste opdracht in de 
geschiedenis van De Klokslag. Speciaal voor het 
opstellen van de complete productielijn hebben we 
een nieuwe assemblagehal gebouwd. Geheel in de 
duurzame stijl van CONO, want op het dak hebben we 
zonnepanelen geplaatst die zorgen voor de energie
voorziening.  

Winst voor het milieu en je portemonnee
Bij de Klokslag kijken we sowieso heel praktisch naar 
duurzaamheid. Bij alles wat we doen willen we meer 
bereiken met minder energie. En als het enigszins 
kan willen we duur materiaal als roestvrijstaal 
hergebruiken. Want dat levert allemaal winst op voor 
zowel het milieu als je portemonnee. Tegenwoordig 
heet dat duurzaam ondernemen, vroeger noemden 
we dat gewoon boerenverstand!

Duurzaam ondernemen heette vroeger 
gewoon boerenverstand
De Klokslag is gespecialiseerd in multifunctionele kaasproductiesystemen. 
We doen alles zelf: de ontwikkeling, automatisering, productie en installatie. 
En als het even kan ook nog service en onderhoud van zo’n complete kaas-
productielijn. Omdat we alles in eigen hand houden, kunnen we maatwerk 
leveren en dat is wel nodig bij de nieuwe kaasmakerij want de Beemsterlingen 
hebben hun eigen manier van kaasmaken.

Evert Yntema, De Klokslag 
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“We moesten wel even wennen 
aan die eigenzinnige  
kaas makers uit de Beemster.”



Zuivelsector in 2020 energieneutraal
In 2020 moet de hele Nederlandse zuivelsector 
energieneutraal zijn. Dat staat in een convenant 
dat de sector met de overheid heeft afgesloten. 
CONO loopt al jaren voorop qua duurzaamheid en 
de nieuwbouw van de kaasmakerij is natuurlijk een 
ideaal moment om het energieverbruik nog verder te 
verlagen met onze meet en regeltechniek.

Meten is weten én dus besparen
Kaasmaken vraagt relatief veel gas en elektriciteit. 
Door in het hele productieproces het energieverbruik 
te meten, weten we precies waar die energie naartoe 
gaat en kunnen we het verbruik optimaliseren. Als 
bijvoorbeeld blijkt uit metingen dat het verwarmen 
van de melk of juist het koelen van de kazen veel 
energie kost, kunnen we daar het verbruik gaan 
optimaliseren. Meten is dus niet alleen weten, maar 
ook besparen!

Informatie over actueel energieverbruik
In de nieuwe kaasmakerij worden alle auto ma  
ti serings oplossingen door Siemens geïntegreerd in 
één standaard energie management systeem. Dat 
geautomatiseerde systeem geeft continu informatie 
over het actuele energieverbruik in alle onderdelen 
van het productieproces. Bij afwijkingen kan dan 
meteen worden gereageerd.

Bewustwording leidt tot besparingen
Via ons energie management systeem wordt het 
energie verbruik tijdens het kaasmaken direct zicht
baar op een beeldscherm. Dit inzicht leidt tot meer 
bewustwording en vervolgens ook tot besparingen. 
Want er kan heel gedetailleerd naar het verbruik van 
installaties worden gekeken en worden aangetoond 
hoeveel gas of stroom je met bepaalde aanpassingen 
kan besparen. 

Meten is weten dankzij ons 
energie management systeem

Albert Visser, Siemens

Siemens is al sinds 1879 actief op elektrotechnisch gebied in 
Nederland. CONO Kaasmakers maakt al sinds 1901 kaas in de 
Beemsterpolder, dus beide bedrijven hebben een lange historie. 
De kennis en ervaring die we samen in meer dan een eeuw 
hebben opgebouwd, zetten we in om de nieuwe kaasmakerij nog 
energiezuiniger te maken. Dat doen we met onze industriële 
automatiserings- en aandrijfcomponenten en energie management 
systeem, dat het verbruik inzichtelijk maakt en verlaagt. 

“We leveren automatiserings  
en aandrijfcomponenten voor  
een energieneutrale kaasmakerij.”
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Marjan Minnesma, Urgenda
“Het streven van CONO om een energieneutrale 
kaasmakerij te bouwen, is natuurlijk heel mooi en 
daarmee zijn ze echt koploper in de zuivelsector. 
Maar het is een proces van jaren om zover te komen. 
Ondertussen moeten alle partners in duurzaam 
bouwen proberen om hun eigen stuk energieneutraal 
te maken en waar dat nog niet lukt, flexibele opties te 
bieden om dat in de toekomst wel te worden. Samen 
komen we zo verder.”

Albert Visser, Siemens
“We gaan een onderzoek uitvoeren naar energie
gebruik waarbij we kijken hoeveel alle installaties  
op welk moment verbruiken en hoe we dat optimaal op 
elkaar af kunnen stemmen. Ons energie management 
systeem kan hier dan een planning in aanbrengen. 
Daarnaast kijken we waar warmte wordt opgewekt en 
waar koude en hoe we deze energiestromen kunnen 
combineren.”

Maro Dedel, Elten
“Bij Elten bouwen we automatische systemen voor 
kaasbehandeling die lang meegaan, weinig onder 
houd nodig hebben en werken op energie zuinige 
elektro  motoren. Wij bekijken duurzaamheid dus 
heel praktisch.
 
Ook wij hebben net nieuwbouw achter de rug, maar we 
hebben weinig positieve antwoorden gehad van onze 
aannemer en andere leveranciers op onze vragen over 
zonnepanelen of andere duurzame energiebesparing. 
Ik ga eens uitzoeken of onze dakconstructie sterk 
genoeg is om alsnog zonnecollectoren te plaatsen.”

Marjan Minnesma, Urgenda
“Het klopt zeker dat de bouwwereld in Nederland 
nog erg conservatief is en ook de banken doen vaak 
moeilijk over de extra investeringen als het gaat om 
duurzame energie. In Duitsland zijn ze bijvoorbeeld 
al veel verder met zonnepanelen en windenergie. 
Maar in Nederland zijn er gelukkig voortrekkers als 
CONO Kaasmakers en De Klokslag die zelf initiatief 
tonen en het goede voorbeeld geven.”

Peter Schurink, projectleider
“Dat is precies wat wij bedoelen met dit project 
partners in duurzaam bouwen. Ik vind het erg 
belangrijk dat we elkaar uitdagen om betere en 
slimmere op los singen te verzinnen, met name 
voor het koppelen van warmte en koude. Het 
optimaal benutten van die koppeling is één van de 
hoofddoelen.”

Marjan Minnesma en albert Visser

Maro Dedel
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Extra zuinige elektromotoren
De vaste elementen van een kaasbehandelingsysteem 
worden gevormd door een plastificeerder, een 
plankenwasser en één of meer robots. Deze 
elementen kunnen worden aangevuld met een aan 
en afvoersysteem voor kaasboxen, kaastransport
banen en keerders. In het nieuwe pakhuis van CONO  
wordt alles zoveel mogelijk geautomatiseerd met 
een kaas behandelingslijn die werkt op extra zuinige 
elektromotoren.

Van handmatig naar automatisch
In het huidige kaaspakhuis van CONO gebeurt nog 
veel handmatig. De kaasboxen worden verplaatst 
met heftrucks en het laden van de vracht wagens 
is ook nog erg arbeidsintensief. Dat gaat in het 
nieuwe kaaspakhuis allemaal automatisch. Die auto
matisering is noodzakelijk omdat de capaciteit groter 
wordt. Maar het levert ook besparing op omdat de 
heftrucks verdwijnen en de robots energiezuinig 
werken.

Besparen bij reiniging kaasplanken
De meeste energie in het kaaspakhuis gaat verloren 
bij het automatisch reinigen van de planken waarop 
de hele kazen in de transportboxen liggen. Voor 
het wassen, spoelen en drogen van de kaasplanken 
is nu eenmaal veel heet water, reinigingsmiddel en 
hete lucht nodig. Speciaal voor CONO onder zoeken 
we hoe de kaasplanken optimaal gereinigd kunnen 
worden op een lagere temperatuur en met minder 
reinigingsmiddel. 

onze kaasbehandelingsystemen  
gaan een stuk langer mee
Bij Elten zijn we specialist in kaasbehandelingsystemen in en rond het 
kaaspakhuis. Onze geautomatiseerde robotsystemen bewerken, transporteren, 
controleren, etiketteren en verpakken hele kazen. Als marktleider in Nederland 
gebruiken we onze passie voor kaas om innovatieve kaasbehandelinglijnen te 
bouwen die aan de ene kant energiezuinig zijn en aan de andere kant een zeer 
lange levensduur hebben. 

Maro Dedel, Elten

“Er komen energiezuinige robots  
in plaats van heftrucks  
in het nieuwe kaaspakhuis.” 
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Cono kaasmakers
Bezoekadres: Rijperweg 20, 1464 MB  Westbeemster
Postadres: Postbus 1, 1464 ZG  Middenbeemster

telefoon
0299689200

e-mail
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