
  

 
 

   
 

- Afstudeeropdracht – 
Klimaatneutraal produceren in de Agribusiness 

 

De organisatie 
Grasdrogerij Hartog is in 1950 opgericht als grasdrogerij en handel in gedroogde diervoeder 
producten en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende producenten van 
ruw- en krachtvoeders. De drogerij staat in Lambertschaag (West-Friesland) en bij de organisatie 
zijn 25 mensen werkzaam.  
 
De hoofdactiviteit van de drogerij betreft het drogen van lucerne of grassen tot baal (ruwvoer) of 

brok (krachtvoer). Het gedroogde product wordt daarna verwerkt tot voornamelijk premium brand 
paardenvoer.  
 

Grasdrogerij Hartog heeft ambitieuze (Europese) groei ambities. Innoveren op diverse 

deelgebieden binnen de organisatie is randvoorwaardelijk om deze organisatiedoelstellingen te 
realiseren. Eén van de projecten heeft betrekking op een duurzame wijze van produceren.  
 
Situatieschets 
In de periode mei t/m september wordt het gewas van het land gehaald en draait de drogerij op 
volle toeren. Het gewas wordt in de droogtrommel gedroogd; dit proces wordt via stokers 

gemonitord. Het gedroogde product wordt vervolgens verder in het proces ‘geblazen’; de operators 
nemen het vanaf hier over. De balen worden geperst, de brokken worden gefabriceerd. Eventueel 
worden supplementen toegevoegd. De eindproducten zijn nu klaar voor transport richting 
groothandel of eindconsument.    
 
In de jaren ‘70 is de huidige fabriek gebouwd; de inrichting, het droog- en productieproces en het 
merendeel van de machines stamt nog uit deze tijd. In 2021 (en verder) kan én moet dat beter.  

 

Richting onderzoeksvraag 
Tijdens het droogproces gaat veel warmte verloren. Op welke wijze kan grasdrogerij Hartog deze 
restwarmte hergebruiken en zo een klimaatneutraal droog-/productieproces realiseren?  
 
Resultaat 
Aan het einde van jouw afstudeerperiode lever je een adviesrapport op die antwoord geeft op jouw 

onderzoeksvraag. En waarmee wij direct aan de slag kunnen. Wij zetten jouw expertise graag om 
in actie! 
 
Profiel 
Wij zoeken een gedreven student, studerend aan de TU-Delft in de richting van bijvoorbeeld Bio 
Technology, Geoscience, Sustainable Design Engineering. 
 
Volg jij een studie aan één van de relevante faculteiten en heb je affiniteit met onze branche? Ben 

jij gedreven, communicatief vaardig en houd je ervan de handen uit de mouwen te steken? Dan 
ligt er hier een mooi vraagstuk voor jou en komen wij graag met jou in contact! 
 
In verband met werkzaamheden op locatie is het wel handig dat je in bezit bent van een rijbewijs 
en de beschikking hebt over een auto. Onze locatie is helaas lastig bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Uiteraard houden wij de geldende Corona-maatregelen in acht. 
 
Contact 
Voor meer informatie over de opdracht: Peter Bootsman (Operationeel Manager) 
p.bootsman@hartog-lucerne.nl of Nike van Diepen (HR Adviseur) n.vandiepen@hartog-lucerne.nl 
of 0229-581232 
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