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Opening nieuwe droogtoren in Vreugdenhils melkpoederfabriek
Gorinchem
Na ruim veertig jaar trouwe dienst is de oudste sproeidroogtoren (NIRO-toren) in een van de
fabrieken van Vreugdenhil in Gorinchem vervangen. Aan het complexe vervangingstraject ging
ruim een jaar aan voorbereidingen vooraf. De nieuwe toren wordt, kleinschalig maar toch
feestelijk, geopend op woensdag 15 december 2021.
”De toren is het hart van onze productie. Hier verwerken we de melk tot poeder. Alles is getest en de
eerste productierun heeft het goed gedaan. Fantastisch om te zien”, aldus Albert de Groot, CEO van
Vreugdenhil Dairy Foods.
Toren geheel vervangen
De bestaande droogtoren dateerde van begin jaren tachtig. Met ook een ontwerp uit die tijd. “Weliswaar
zijn er door de jaren heen diverse aanpassingen geweest voor modernisering, maar op een gegeven
moment houdt het op”, licht De Groot de noodzaak tot vervanging toe. De toren is in zijn geheel
vervangen en de werkzaamheden zijn in september gestart.
Efficiënter en milieuvriendelijker
Albert de Groot: “Met de nieuwe toren kunnen we ons productportfolio uitbreiden. Tegelijkertijd kunnen
we de recepturen nauwkeuriger samenstellen. We hebben niet enkel de toren vervangen, maar ook het
gebouw, gevelbeplatingen, bekabeling en alle automatisering is vernieuwd. Feitelijk is er een nieuwe
fabriek gerealiseerd. Zeer indrukwekkend.”
Opening NIRO-toren
De opening vindt in klein comité plaats op het terrein van de fabriek in Gorinchem. Door de
coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn.
Bekijk de timelapse video van de vervanging van de toren hier: https://youtu.be/R0EYDeyV_3s
Over Vreugdenhil
Vreugdenhil Dairy Foods produceert melkpoeders om smaakvolle melk uit een glas te drinken, en
melkpoeders als ingrediënt voor onder andere kindervoeding en de levensmiddelenindustrie waaronder
chocolade en ijs. Vreugdenhil verwerkte in 2020 circa 1,4 miljard kilo melk. De melkpoederproducent
opereert vanuit Barneveld, Scharsterbrug, Gorinchem en Madrid. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk. Bij
Vreugdenhil werken circa vijfhonderd medewerkers.
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