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HACCP centraal  
bij ontwerp fabriek
EHEDG publiceerde eind 2014 een omvangrijke richtlijn voor het 
volledig hygiënisch ontwerpen van voedselfabrieken. HACCP staat 
centraal in de benadering van alle mogelijke risico’s binnen en  
buiten de fabriek. Johan Roels, bestuurslid van EHEDG België, 
schetst enkele aandachtspunten en specifiek de drainagesystemen.

Document 44 ‘Hygiënische ontwerpprinci-
pes voor de bouw van voedingsfabrieken’  
is de recentste richtlijn van de European 
Hygienic Engineering & Design Group 
(EHEDG). Dit internationale consortium 
van machinebouwers, levensmiddelenpro-
ducenten, onderzoeksinstituten en volksge-
zondheidautoriteiten ontwikkelt richtlijnen 
die praktijkgerichte invulling geven aan de 
Europese Machinerichtlijn (2006/42/EC) en 
de EU Verordening 852/2004 inzake levens-
middelenhygiëne. Aanvankelijk richtte 
EHEDG zich op de procesapparatuur in de 
fabriek. Uitbreiding van de hygiëne-eisen 
naar de volledige productieomgeving bin-
nen en buiten de productiemuren ligt voor 
de hand, vertelt Johan Roels. Naast be-
stuurslid van EHEDG België is hij salesma-
nager bij J-Tec, installatiebouwer voor de 
voedingsindustrie. Een hygiënisch ontwor-
pen installatie is geen garantie voor voed-
selveilige productie zonder maatregelen  

tegen elke vorm van contaminatie vanuit de 
omgeving. Dit is meteen het uitgangspunt 
voor de nieuwe hygiënestandaard. 

Scope
De scope van de recente EHEDG-richtlijn 
(133 pagina’s) begint bij de locatie van de 
productiesite. Vanuit hygiënisch oogpunt 
moet bijvoorbeeld aandacht worden be-
steed aan alle mogelijke risico’s op besmet-
ting. Net als voor de productie is HACCP 
volgens EHDEG de aangewezen benade-
ring. Mogelijke risico’s kunnen aanwezig 
zijn in de lucht – bijvoorbeeld door de aan-
wezigheid van een chemisch bedrijf in de 
buurt – maar ook de bodem, het grond- en 
oppervlaktewater en het bedrijfsterrein zelf, 
meer speci!ek ongedierte. Een bijzonder 
aandachtspunt is de overheersende wind-
richting, omdat de wind ongewenste sto"en 
over het bedrijfsterrein kan blazen. Roels 
adviseert dat voedingsbedrijven zich beter 

niet naast chemische bedrijven vestigen. 
Eenmaal de juiste locatie gevonden, vraagt 
het siteplan van het bedrijf wel de nodige 
aandacht vanuit HACCP-standpunt. Een 
omheining, die bijvoorbeeld ongedierte 
moet tegenhouden, spreekt voor zich, maar 
ook hierover gee# de standaard de nodige 
adviezen. Belangrijk is vooral na te denken 
over de inrichting van de verschillende 
stromen van grondsto"en, materialen en 
afval. Aandacht vragen onder meer de  
opslag van grondsto"en, chemicaliën en 
eindproducten. 

Drainagesystemen 
De belangrijkste onderwerpen die naar 
voor komen in het document zijn zonering, 
luchthuishouding en drainagesystemen. 
In verband met zonering onderscheidt 
EHEDG drie gradaties: basis, gemiddeld en 
hoog. De hygiëne-eisen per zone zijn afge-
stemd op de mogelijke besmettingsrisico’s 
van product, ingrediënten en verpakkingen 
tijdens het productieproces. Roels benadrukt 
het belang van sassen of sluizen tussen de  
zones. Belangrijk is dat de luchthuishouding 
nauw is afgestemd met de zonering. 
Indien er natte reiniging plaatsvindt, zijn de 
drainagesystemen volgens Roels een van de 
meest kritische punten in de productie. “De 
drainagesystemen verbinden immers de pro-
ductieruimten met de buitenomgeving van 
een bedrijf ”, verduidelijkt hij. Belangrijk is 
dat putjes en goten in de productievloer hy-
giënisch ontworpen zijn, waardoor geen af-
val en vervuild water achter kunnen blijven 
in de productieruimte. Bovendien moet het 
vuil zo snel mogelijk worden verwijderd uit 
de productieruimten van de voedingsfabriek. 
Verstoppingen zijn volgens de richtlijn een 
belangrijk hygiënerisico.
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De luchthuishouding is nauw afgestemd op de zonering.


