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Bessels Architekten & Ingenieurs  ont-
wierp samen met Looman Salades BV het
nieuwe bedrijfpand van Looman aan de
Singel 1940-1945 in Oss. Een stap die voor
Looman noodzakelijk was om een assorti-
ment van ruim tachtig ambachtelijke sala-
des met de door henzelf nagestreefde,
hoogwaardige kwaliteit te produceren.
“De ontwerper van een nieuwe fabriek
moet in de huid van de producent kruipen
en het hele proces eerst scherp in kaart
krijgen.” Aan het woord is Herman Bessels
met zijn visie op het ontwerpen van een
fabriek. “Laat een producent zijn hele pro-
ductieproces van begin tot eind vertellen
en vraag steeds waarom hij iets op die
manier doet en waarom niet anders.
Neem niets voor zoete koek aan. Soms
kan iets niet anders, maar soms zijn

bepaalde handelingen er in een bedrijf
ingeslopen en is dat in een nieuw ontwerp
met een kleine aanpassing veel eenvoudi-
ger op te lossen.” Hij illustreert dit met
het volgende voorbeeld: Looman Salades
gebruikt voor een aantal salades gelei. Bij
aanlevering is deze hard en moet het

eigenlijk worden verhit, waardoor de bui-
tenkant een behoorlijke temperatuur-
schok krijgt en dus in kwaliteit achteruit
gaat. De gelei werd in het vorige pand dan
ook op de verwarming gezet om op tem-
peratuur te komen. Bij het ontwerp van de
nieuwe fabriek hebben we een kleine op-
slagruimte in het voorraadmagazijn ge-
plaatst met een temperatuur van 28°C. De

gelei wordt hierdoor geleidelijk opge-
warmd en verliest niet aan kwaliteit. Bes-
sels: “Een kleine inspanning, met een
goed resultaat. Denk aan de terrorist.”

Budget
Naast een duidelijk inzicht in het produc-
tieproces moet ook het budget al bij een
van de eerste gesprekken helder zijn.

Ontwerper moet in de huid van de
producent kruipen

Looman heeft bij het plaatsen van beeldschermen in de productie niet gekozen voor ‘dure’ spatwaterdichte beeldschermen, maar voor een
veel goedkopere oplossing; de beeldschermen zijn achter plexiglas geplaatst, dat met een rvs-rand op de wand is gemonteerd. 

Voedselveiligheid
Thema: Reiniging en desinfectie

“Terroristen weten met zo min mogelijk inspanning, zoveel

mogelijk schade aan te richten. Ontwerpers moeten op hun beurt

met zo min mogelijk inspanning een zo hoog mogelijk rende-

ment uit een productieomgeving weten te halen.” Dat is de visie

van Herman Bessels van Bessels Architekten & Ingenieurs uit

Twello over hygiënisch ontwerp in een gesprek over de door hen

ontworpen fabriek van Looman Salades BV in Oss.

Herman Bessels over ontwerp fabriek Looman Salades BV:

“Ontwerpers moeten k
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“Voor de nieuwbouw van ons pand had-
den we een budget van ¤ 1,5 miljoen en
geen cent meer”, aldus Peter van Hulten
van Looman Salades BV. “We zijn er uit-
eindelijk ook geen cent overheen ge-
gaan. Een knappe prestatie, gezien de
wijzigingen die we nog hebben doorge-
voerd!”
In de eerste zes weken van de gesprek-
ken met Bessels was er een duidelijk in-
zicht in ongeveer 95% van dit budget. De
laatste vijf procent was speelruimte.
Maar voordat de eerste schop de grond in
ging, was het hele financiële plaatje door
alle betrokken partijen afgetikt. Volgens
beide partijen een ‘must’ bij de bouw van
een nieuw pand.

In- en uitgang
Bij het ontwerp en de bouw van het nieu-
we pand van Looman is uitgebreid stilge-
staan bij de hygiënische aspecten ervan.
Van Hulten: “De wettelijke voorschriften
voor een voedingsmiddelenbedrijf zijn
legio en vaak behoorlijk streng. Vreemd
is dat ze voor zowel grote als kleine be-
drijven hetzelfde zijn. Voor een klein be-
drijf als het onze zijn ze financieel soms
nauwelijks haalbaar. Gelukkig wist Bes-

sels goede oplossingen aan te dragen.” 
Volgens wettelijke voorschriften van de
Voedsel en Warenautoriteit (VWA), des-
tijds nog Keuringsdienst van Waren,
moet de ingang van alle grondstoffen en
dergelijke bijvoorbeeld gescheiden zijn
van de uitgang van het eindproduct. Dit
zou voor een klein bedrijf als Looman een
behoorlijke investering betekenen. Bes-
sels wist een andere oplossing. Binnen
het pand is nu een aparte ruimte afge-
scheiden, die wordt aangeduid met de
term ‘vuile ruimte’. Hier is bijvoorbeeld
voor de chauffeurs een extra sanitaire
ruimte ingericht, zodat zij niet verder de
fabriek in komen dan deze ruimte. 
De binnengekomen grondstoffen worden
vanuit deze ruimte door het personeel
naar het opslagmagazijn gebracht. Naast
de eerdergenoemde ‘verwarmde’ opslag-
ruimte voor de gelei is met oog op de
hygiëne en voedselveiligheid in het krui-

denmagazijn de vloer ongeveer 20 cm
achter de deur in zijn geheel 5 cm ver-
hoogd. Bij het schoonspuiten van het
opslagmagazijn kan hierdoor geen vocht
op de vloer van het kruidenmagazijn
komen.

Productieruimte
Om vanuit het opslagmagazijn naar de
productieruimte te komen, moet men
door zogeheten flappendeuren die zo zijn
geconstrueerd dat er tussen de deuren in
gesloten toestand een kier zit. Hierdoor
ontstaat er geen vochtophoping tussen
de deuren en groeien er dus ook geen
schimmels, die via de kleren van het per-
soneel door het bedrijf zouden kunnen
worden verspreid en voor een hoge initië-
le aanvangs- dan wel nabesmetting van
het product kunnen zorgen. 
Verder moest de werkomgeving goed te
reinigen zijn en mochten er geen plekken
zijn, waar zich vuil kan ophopen. Deze
uitgangspunten resulteerden onder an-
dere in het gebruik van automatische
waterkranen en sensoren in plaats van
lichtschakelaars, waardoor het licht auto-
matisch aanspringt als een bepaalde
ruimte wordt betreden. Waar mogelijk

werden leidingen weggewerkt of werden
in de hele productieruimte roestvaststa-
len (rvs)-leidingen gebruikt. Ook werden
ruimtelijke objecten onder een hoek van
45˚ geplaatst, zodat men er niets op kan
leggen en er zich ook geen vuil kan op-
hopen.
Wat de vloeren betreft, was er de afwe-
ging om een goedkope snel te repareren
vloer aan te leggen of een topvloer. Als
alternatief is bij Looman gekozen voor
een hybride oplossing; in het hele pand
een goedkope vloer en daar waar de ‘el-
lende’ zit, bijvoorbeeld rond die kookke-
tels, absolute topvloeren.
Een opvallend detail in de productieruim-
te is de manier waarop de beeldscher-
men zijn weggewerkt. Bessels: “Je kunt
kiezen voor spatwaterdichte beeldscher-
men, maar dat vraagt een behoorlijke
investering. Hier hebben we gekozen
voor een veel goedkopere, maar zeker zo

goed werkende oplossing. De beeld-
schermen zijn achter plexiglas geplaatst,
dat met een rvs-rand op de wand is ge-
monteerd. Hierdoor kun je met een vrij
simpel en dus goedkoop beeldscherm
volstaan. Deze zijn bovendien snel te ver-
vangen”
De bereide salades worden nu nog hand-
matig in normwagens van 400-800 liter
vanuit de productieruimte naar de afvul-
ler in de verpakkingsruimte gebracht.
Ook hier is een snelloopdeur geplaatst

die dicht rolt tot ongeveer 10 cm boven
de vloer. Dit om te voorkomen dat er vuil
van de vloer aan de deur komt dat uitein-
delijk terecht komt op passerende goe-
deren of personen.

Koel- en vriesruimte
Vanuit de productieruimte kunnen mede-
werkers de diepvriesruimte alleen via de
koelruimte betreden. Hierdoor wordt
vochtafzetting op de verdampers van de
vriescel sterk gereduceerd, hetgeen veel
energiekosten bespaart. “In dit kader
verbaas ik me er bijvoorbeeld over dat de

Reportage

Personeel is zeker zo belangrijk

n kunnen denken als terroristen”

Ir. Herman Bessels van Bessels Architekten
& Ingenieurs: “De ontwerper van een nieuwe
fabriek moet in de huid van de producent
kruipen en het hele proces eerst scherp in
kaart krijgen.”
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overheid wel investeringssubsidies geeft
op koelwanden, maar niet op de toegang
van een vries- of koelcel”, aldus Bessels.
“Door juist te investeren in bijvoorbeeld
snelloopdeuren en/of toegangssluizen
blijven de verdampers in de vriescel
droog en voorkom je ijsvorming. 60%
Van de energieverliezen vindt plaats via
de deur.” 

Personeel
Een bedrijf kan hygiënisch gezien nog zo
goed ontworpen zijn, volgens Van Hulten
en Bessels is het personeel zeker zo be-

langrijk. “De meeste fouten worden
gemaakt aan de tafel van de directeur en
de architect. De man op de werkvloer
maakt de fouten zichtbaar en in de prak-
tijk heet het dat hij het fout doet”, aldus
Bessels. “Zorg er bij het ontwerp van een
fabriek voor dat het personeel geen of zo
min mogelijk fouten kan maken. 
Volg de KIS-methode (keep it simple).”Als
voorbeeld noemt Bessels de deuren tus-
sen toiletten en productieruimten. Zorg
dat deuren tussen productie en sanitaire
ruimtes maar één kant op kunnen. Zo
bereik je dat men door een hygiënesluis
de productie weer kan bereiken. Hierdoor
voorkom je dat mensen vuiligheid vanuit

het magazijn de productieruimte inbren-
gen.”
Volgens Bessels moet bij het ontwerp van
een fabriek steeds vanuit de werknemers
worden geredeneerd. “Waar blijven de
mouwen van een overall als iemand op
het toilet zit? Wat doet een chauffeur als
hij drieëneenhalf uur in de file heeft
gestaan? Bij Looman kan hij nu dus in de
expeditie-/ontvangstruimte naar het toi-
let. En wat doet een medewerker die in de
kantine niet mag roken? Hij gaat met zijn
cleane werkkleding achter de fabriek
staan waar duiven en ongedierte zijn en

laat de deur van de productieruimte op
een kier staan, zodat hij niet weer dat
hele eind door de aankleed- en wasruimte
hoeft te lopen. Los die problemen eerst
maar eens op in plaats van bijvoorbeeld
een dure cleanroom-productieruimte in
te richten. Bij een dergelijke productie-
ruimte worden namelijk hele hoge eisen
aan het productiepersoneel gesteld. De
vraag is of je dat van je personeel kunt
eisen. Houden zij zich immers niet aan
die strenge regels, dan vervalt het hele
principe van de cleanroom. Dit wordt
naar mijn idee nog wel eens onderschat.
Overdek de kritische productieprocessen
met een overdrukcabine in plaats van

meteen naar het middel van een clean-
room te grijpen.”

BRC-certificaat
Looman Salades heeft onlangs het BRC-
certificaat op het hoogste niveau be-
haald. Van Hulten: “Normaal gesproken
begin je bij het aanvragen van een BRC-
certificaat op het standaardniveau om
vervolgens door te gaan naar het ‘higher
level’. De auditor van BVQI wees ons erop
dat we net zo goed meteen voor het
hoogste niveau konden gaan, omdat we
alles volgens haar zo goed voor elkaar

hadden. Kijk dat noem ik nou vooruit-
denken en goed samenwerken.” 
Bij het uitkiezen van een certificerende
instelling viel het Van Hulten op dat deze
alle documenten in het Engels opstellen.

“Dat vond ik zeer opmerkelijk. Ik kan van
onze productiemedewerkers niet ver-
wachten dat zij allemaal goed Engels
spreken en lezen. Daarin zijn wij toch niet
uniek, lijkt mij. Gelukkig was BVQI bereid
om alles in het Nederlands te vertalen.”

Ank Louwes

Volg de Keep It Simple-methode

Op het gebied van hygiëne- en voedselvei-
ligheidsmaatregelen is in het kruidenma-
gazijn de vloer ongeveer 20 cm achter de
deur in zijn geheel in eens 5 cm verhoogd.
Bij het schoonspuiten van het opslagma-
gazijn kan hierdoor geen vocht op de vloer
van het kruidenmagazijn komen. 

De zogeheten flappendeuren tussen het
opslagmagazijn en de productieruimte
zijn zo geconstrueerd dat er tussen de
deuren in gesloten toestand een kier zit,
waardoor er geen vochtophoping tussen
de deuren ontstaat en er dus ook geen
schimmels groeien.

Tussen de productieruimte en de verpak-
kingsruimte is een snelloopdeur geplaatst
die dicht rolt tot ongeveer 10 cm boven de
vloer. Dit om te voorkomen dat er vuil van
de vloer aan de deur komt dat uiteindelijk
terecht komt op passerende goederen of
personen.


