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Processen bepalen 
ontwerp

Bouwen voor de voedingsindustrie
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‘ Contaminatie moet te allen 
tijde worden voorkomen’

Schaalvergroting kenmerkt de voedingsindustrie in België. 
Bedrijven moeten zich zien te handhaven op een competitieve 
en internationale markt. Dat is niet eenvoudig. Bedrijven krij-
gen te maken met strengere Europese voedselveiligheidseisen, 
die niet alleen invloed hebben op productieprocessen, maar 
eveneens op de productie-
omgeving. “Als aannemer 
moeten wij – samen met 
onze onderaannemers – 
niet alleen productie- en 
logistieke, maar ook de 
hygiëne-eisen van de nieuwbouw realiseren”, zegt Herman 
Swings, gedelegeerd bestuurder bij edibo in Lommel. “Bouwen  
vereist een goede samenwerking met het voedingsbedrijf en de 
architect. De architect is doorgaans het eerste contact voor een  
voedingsbedrijf bij een nieuwbouwproject.”

Stimulerende werkomgeving
“Voedingsfabrikanten leggen de nadruk op logistieke en productie-
processen en de technische en hygiënische ontwerpeisen die hieruit 
voortkomen”, weet Swings. “De architect ontwerpt in functie daar-
van het volledige gebouw.” Dat architecten veel aandacht schenken 
aan de vormelijke verschijning is mooi meegenomen. Swings: “Het 
gebouw waar mensen werken mag best de nodige uitstraling heb-
ben. Medewerkers zijn gebaat bij een stimulerende werkomgeving. 
En natuurlijk speelt ook corporate identity van een bedrijfsgebouw.” 

Zonering 
Belangrijk binnen het hygiënisch ontwerp is het indelen van de pro-
ductie in hygiënezones, waarbij de hygiëne-eisen per zone zijn afge-
stemd op de besmettingsrisico’s van het product, de ingrediënten en 
de verpakkingen tijdens het productieproces. Mogelijke gevaren zijn 
pathogene micro-organismen, allergenen, chemicaliën (zoals: reini-
gingsmiddelen, smeermiddelen) en productvreemde bestanddelen 
(zoals: metaal, glas, plastiek, insecten). Bij de gevarenanalyse moet in 
het bijzonder rekening worden gehouden met risico’s die van nature 
aanwezig zijn in de grondsto!en, de productieomgeving, de mate 
waarin het product in contact komt met de omgeving, maar ook de 
kwetsbaarheid van een product voor met name microbiële risico’s. 
Onderscheiden worden zones met basiseisen, gemiddelde en 
hoge eisen. Basishygiëne geldt in het bijzonder voor de opslag 
van sortering en reiniging van de agrarische grondstoffen en de 

“Productie- en logistieke processen bepalen het ontwerpscenario van nieuwbouwprojecten in de 
voedingsindustrie. Afhankelijk van de hygiënerisico’s in de productie gelden specifieke eisen”, 
weet gedelegeerd bestuurder Herman Swings van het industrieel bouwbedrijf edibo. Een stevig 
bouwteam is onafwendbaar. 

opslag van verpakte producten. Gemiddelde hygiëne-eisen  
gelden tijdens verwerkings- en verpakkingsprocessen van 
grondstoffen, met gemiddelde hygiënerisico’s. Hoge hygiëne- 
eisen gelden voor producten met extra microbiële risico’s, zoals 
uitgroei van pathogene micro-organismen. Bouwkundig is niet 

alleen een fysieke scheiding 
(muren, deuren) van 
belang, maar moet ook 
rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van 
wasvoorzieningen voor 

persoonlijke hygiëne van de medewerkers die zich verplaatsen 
naar een zone met stringentere hygiëne-eisen. Voor de zone met 
de hoogste hygiëne-eisen, moeten bovendien extra hygiënemaat-
regelen genomen worden die elke vorm van contaminatie via de 

Hygiëne-eisen moeten af zijn gestemd op de voedselveiligheidsrisico’s. 
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Bakkerij Allemeersch
Edibo realiseert momenteel de nieuwe Bakkerij Allemeersch in 
Kampenhout. Als alles volgens plan verloopt hoopt het bedrijf 
begin september de deuren te openen. De eerste paal ging 12 
maart de grond in. De locatie heeft een oppervlakte van maar liefst 
2.700 m2, vier keer meer dan de huidige locatie in Brussel. 

Zonering 
“Wij hebben bewust gekozen om in de best optimale omgeving te 
produceren. Zonering per afdeling is hierin een cruciale factor voor 
optimalisatie van processen en het strikt naleven van het autocontro-
leplan”, verduidelijkt algemeen directeur Rudy Allemeersch. “Een kli-
matiseringssyteem zorgt ervoor dat in de drie productieafdelingen de 
juiste temperaturen heersen. Zo is de bakkerij voorzien op 24°C, de 
banketafdeling op 16°C en de chocolade-afdeling op 18°C.” De 
keuze van zonering werd ook genomen om te vermijden dat er 
besmettingsrisico’s zijn tussen gebruikte ingrediënten per afdeling. 
Allemeersch: “Dit is een zeer belangrijke factor voor de etikettering 
en dus het vermelden van de allergieën bij het eindproduct.” 
Alle afdelingen zijn voor personeel en bezoekers alleen toegankelijk via 
een hygiënesluis. “Om de grenzen goed af te schermen is zelfs een 
doorgeeffrigo voorzien in de banketafdeling, zodat de chauffeurs voor 
distributie de productieruimte niet binnen hoeven te gaan”, vertelt de 
directeur. “De productieafdelingen zijn ook voorzien van een gegoten 
vloer die geen voegen heeft en dus gemakkelijk is te onderhouden.”
 
Productie en logistiek
Omdat de bakkerij alle producten zelf produceert, werd de flow 
van ingrediënten en personeel in detail uitgewerkt. Allemeersch: 
“Zo worden alle toeleveringen via een sluis aangeleverd, gere-
gistreerd en dan in de voorraad opgenomen. Dit zonder enig 
contact met de andere afdelingen of toegang van niet-bevoegd 
personeel. Karton is in de productieruimtes verboden en aan de 
sluis staan ook de afvalcontainers om te vermijden dat verpak-
kingen in productieruimtes terechtkomen. Linkerkant van het 
gebouw is toevoer, rechterkant is distributie, daartussen 
gebeurt de productie.” 
Efficiëntie is bij ambachtelijke productie van het grootste belang. 
Werkzaamheden zijn geoptimaliseerd. “Zo staat de banketafdeling in 
directe verbinding met de chocolade-afdeling, aangezien er gemeen-
schappelijke taken worden uitgevoerd. De ovens zijn centraal 
geplaatst en gemakkelijk toegankelijk vanuit de bakkerij en banketaf-
deling.” De installatie voor het reinigen van de kratten staat direct bij 
de ingang waar de chauffeurs terugkomen van de leveringen. “De 
retourbakken met restafval kunnen dan direct gekuist worden zonder 
enig contact met andere afdelingen binnen het gebouw voordat ze 
terug in gebruik worden genomen”, verduidelijkt de directeur. 
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muren, vloer, lucht en drainagesystemen voorkomen. Alle 
gereedschappen en materialen, zoals verpakkingen, die naar  
binnen komen, moeten ontsmet zijn.

Productie en logistiek
Een nieuwbouwproject is voor voedingsbedrijven nogal eens het 
uitgelezen moment om samen met de architect kritisch stil te 
staan bij alle product- en logistieke stromen. Installaties voor 
opeenvolgende processen staan best in een logische volgorde zo 
dicht mogelijk bij elkaar. Vanuit dit oogpunt moet er ook tijd 
worden besteed aan de verplaatsingen van de medewerkers in de 
productie. Verder verdienen afval- en verpakkingsstromen de 
nodige aandacht. Belangrijk is dat deze stromen uit hygiëne-oog-
punt zo veel mogelijk gescheiden zijn of worden van de product-
stroom. Contaminatie moeten te allen tijde worden voorkomen. 
Ook mechanisering en automatisering van processen bepalen 
goeddeels het ontwerp. Verder zijn toegang van het productie-
personeel, via kleedruimtes en hygiënesluizen, punten die de 
architect niet mag overslaan. “Hoe een en ander er dan vervol-
gens uit komt te zien, verschilt van bedrijf tot bedrijf en per  
sector”, weet Swings.
“Productie- en logistieke processen volledig in detail uittekenen is 
de normaalste zaak. De ontwerptekeningen van installaties, 
machines, transportbanden, leidingen, tanks en dergelijke zijn 
nodig, alleen al omwille van de aansluitingen op de utiliteitsvoor-
zieningen en natuurlijk voor de afvoer van eventuele emissies.” 

Lastenboek
Wanneer de architect de door het voedingsbedrijf goedgekeurde 
plannen heeft getekend, stelt hij het lastenboek en de meetstaat 
op. Het lastenboek omvat de omschrijving van de materialen 

Bouwen vereist een goede samenwerking tussen het bouwbedrijf het voedingsbedrijf en de 

architect. 
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toegepast in het nieuwbouwproject. De architect kiest de mate-
rialen in overleg met het voedingsbedrijf. De meetstaat betreft 
de hoeveelheden en oppervlakte. Met het complete dossier start 
de aanbesteding van de nieuwbouw. Vanzelfsprekend houdt de 
architect rekening met de voorkeuren van het voedingsbedrijf, 
dat natuurlijk ook de markt kent en ervaringen heeft met 
bepaalde leveranciers. “Edibo speelt als algemene aannemer van 
industriële gebouwen en ervaring in turnkey-projecten in de 
voedingsindustrie, hierin een belangrijke adviserende rol”, 
merkt Swings op. 

Planning 
Cruciaal bij nieuwbouwprojecten is dat de bouw op het met het 
voedingsbedrijf afgesproken moment klaar is. “We zijn als aanne-
mer verantwoordelijk voor het realiseren van het project binnen 
de tijdslimiet. Voor voedingsbedrijven is dat absoluut een punt 
van aandacht”, laat Swings nog weten. “De leveringen aan klanten  
moeten zo goed mogelijk door kunnen gaan.”
Om een nieuwbouwproject correct en binnen de gestelde uitvoe-
ringstermijn te realiseren, is een gedetailleerde planning met de 
nodige tijdmarges geen luxe. Regelmatig overleg over de stand 
van zaken tussen de architect, het voedings- en het bouwbedrijf 
en de verschillende onderaannemers bepaalt volgens Swings het 
succes. “Een planning is niet statisch, de architect kan ze des- 
gewenst bijstellen in overleg met de betrokkenen.” Dankzij een 
proactieve houding van de architect en het bouwbedrijf voorkomt 
het team problemen, wat tijdswinst oplevert. 

• YVES DE GROOTE •

Beton of staal 
De keuze om de structuur van het gebouw uit te voeren in staal of 
beton valt voor elk project voorafgaandelijk grondig te evalueren. 
Belangrijk zijn de eisen van de brandweer en de verzekeringsmaat-
schappij. Gewapend beton heeft als voordeel dat het beter 
bestand is tegen brand dan metaal. Metaal geleidt warmte en 
wordt zacht, waardoor de metalen constructie in tegenstelling tot 
beton ineen kan zakken. Betonstructuren vragen omwille van het 
gewicht van de structuur en de inklemming van de kolom aan de 
funderingszaal een zwaardere betonfundering waarmee een grote-
re stabiliteit van de ondergrond is gemoeid. 
Bij brandwanden biedt de opbouw van betonnen kolommen de 
mogelijkheid om met slechts één kolom te werken voor de beide 
brandcompartimenten, daar waar bij een metaalstructuur best een 
ontdubbelen van de kolommen gebeurt met tussen beide kolom-
men de opbouw van de brandwand. Voordeel van metalen dakcon-
structies is het gemak waarmee alle technische leidingen, ventila-
tiekokers en koelleidingen tussen het dak en het verlaagd plafond 
een plek vinden. Metalen spanten als dakliggers maken het moge-
lijk om via het verlaagde plafond tussen de liggers te lopen. Hier-
door is de volledige dakoppervlakte vlot bereikbaar voor het plaat-
sen van technische leidingen en het nazicht of de uitbreiding van 
de technische installaties. 
Betonnen dakliggers geven die soepelheid van werken niet. Ander 
voordeel van metalen constructies is de snelheid om constructies 
te realiseren in combinatie met geïsoleerde metalen sandwichpa-
nelen opgevuld met steenwol of polyurethaan. Hoewel betonnen 
constructies als prefab geleverd kunnen worden, moet beton wor-
den gegoten en uitharden vooraleer verder te bouwen. Beton 
vraagt uit hygiënisch oogpunt om betegeling of een laag verf.

Edibo realiseert de nieuwe Bakkerij Allemeersch in Kampenhout.


