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Hygiënisch plaatsen 
van bekabeling

De Europese Commissie erkent het belang 

van voedselveiligheid en heeft een aantal 

aspecten van hygiënisch ontwerp overge-

nomen in regelgeving voor de EU-landen. 

Die staan beschreven in de voedselhygiëne-

Ongetwijfeld vormen micro-organismen de grootste  
bedreiging voor de voedselhygiëne. Een hygiënisch  
ontwerp van apparatuur, lijnen en gebouwen in alle  
stadia van het productieproces is daarom een must.  
Met behulp van de nieuwe gedetailleerde EHEDG-
richtlijn kunnen kabelgoten aanzienlijk hygiënischer  
worden ontworpen en geplaatst.

lueerd met behulp van HACCP. Maar er 

staan ook expliciete eisen in voor gebouw 

en apparatuur. 

Daarnaast verplicht de machinebouwer  

of het ingenieursbureau zich door het plaat-

sen van het CE-merk aan de EU-machine-

richtlijn. In deze richtlijn is een speciale  

paragraaf opgenomen voor apparatuur voor 

voedselbereiding. Sinds kort geldt die ook 

voor medicijnen en cosmeticaproducten.

Hygiënisch ontwerp
Een belangrijk aspect van deze wetgeving  

is dat alle onderdelen van de productielijn 

richtlijn, de machinerichtlijn en de richtlijn 

voor materialen in contact met voedings-

middelen. De EU-voedselhygiënerichtlijn 

schrijft voor dat de mogelijke risico’s in elk 

deel van het productieproces worden geëva-

VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

Het nieuwe systeemn is na reiniging volledig schoon. Een kabelafstand van 2 mm, gegarandeerd door de veer, is ideaal. Een rond veer, bij een ronde kabel op een  

ronde drager geeft optimale bereikbaarheid. Verder heeft het ontwerp ronde dwarsliggers, een volledig afgelast massief frame en op 5 cm van de wand gemonteerd 

om ertussen te kunnen reinigen.
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Vervuilingstest waarbij de bestaande draadgoot (l) en het nieuwe systeem (r) met elkaar vergeleken worden. De systemen zijn droog gereinigd met stofzuiger en borstel,  

gecontroleerd nat met een klamvocht microvezeldoekje en nat gereinigd met middelhoge druk en een soda-reinigingsmethode. 

goed te reinigen moeten zijn. Zowel de  

ontwerper als de gebruiker is verplicht in-

vulling te geven aan het hygiënisch ontwerp 

van apparatuur, om daarmee elk risico van 

voedselbesmetting te voorkomen. Om hen 

daarbij te ondersteunen heeft de European 

Hygienic Engineering & Design Group 

(EHEDG) richtlijnen geschreven. Daarin 

wordt meer in detail uitgelegd hoe kan  

worden voldaan aan de EU-eisen. Beschre-

ven wordt bijvoorbeeld hoe een bedrijf er  

ver zekerd van kan zijn dat zijn dat product-

contactoppervlakken glad en draineerbaar 

zijn. Of hoe kan worden voorkomen dat 

micro-organismen, chemicaliën en vreem-

de deeltjes in apparatuur achterblijven  

en de daarmee bereide voedingsmiddelen  

besmetten.

Met een reinigbaarheidstest wordt gecon-

troleerd of apparatuur voldoet aan de 

EU-richtlijnen. Deze test is ontwikkeld 

door EHEDG en wordt gebruikt door  

onafhankelijke, geaccrediteerde laboratoria, 

waaronder het Nederlandse TNO in Zeist. 

Apparatuur die voldoet, krijgt een certifi-

caat dat veel internationale voedingsmidde-

lenbedrijven erkennen.

Richtlijn hygiënische bekabeling
Een gedetailleerde richtlijn voor het  

ontwerpen en plaatsen van hygiënische  

bekabeling ontbrak nog. SafeFoodFactory 

heeft daar samen met EHEDG Nederland 

begin 2014 een eerste aanzet voor gegeven. 

Daarbij ging het zowel om machinebekabe-

ling als om veldbekabeling. Niet alleen werd  

gekeken naar de reinigbaarheid tot op  

microbieel niveau, maar ook of vuil zich  

ophoopt en of er schuilplaatsen ontstaan 

voor insecten of ander ongedierte.

De kunst van het hygiënisch ontwerpen is 

het weglaten. Als het er niet is, dan hoeft 

het ook niet schoongemaakt te worden. 

Vermijd kabels door bijvoorbeeld draadloze 

systemen te gebruiken. Een andere oplos-

sing is de kabels boven het plafond of achter 

de muur te laten lopen en pas op het laaste 

moment door de productieruimte naar het 

apparaat te brengen. Een maatregel die 

daarop kan volgen is een aantal kabels te 

bundelen en die door een flexibele conduit 

te voeren.

Multidiciplinaire werkgroep
In een workshop werd geconcludeerd dat  

er bij kabelgoten voor veel vragen en pro-

blemen nog geen eenduidige oplossing  

was. Daarop is een nationale werkgroep  

gevormd, die de opdracht kreeg hiervoor 

‘ Weglaten is kunst van 

hygiënisch ontwerpen’

praktische oplossingen te ontwikkelen en 

die in een nieuwe praktijknorm vast te  

leggen. Deze werkgroep Hygiënische  

Bekabeling bestond uit vertegenwoordi  -

gers van de voedingsmiddelenbedrijven 

FrieslandCampina en 

Heineken, de machine-

bouwers Bosch  

Packaging Technology, 

Royal Duyvis Wiener  

en Tanis Food Tec, be-

kabelingsbedrijven en  

paneelbouwers Stork Technical Services 

en Beenen, adviesbureaus IV-Industrie,  

Actemium, Synamic en NIZO, schoon-

maakbedrijf Hago Food & Industry en  

diverse toeleverende fabrikanten als Niedax 

(kabelgoten), Phoenix  Contact (connecto-

ren), Anamet Europe (beschermkabels), 

LAPP (kabels) en Rittal (schakelkasten). 

De auteur was voorzitter, Michael Evers  

van Rittal trad op als secretaris. 

Deze werkgroep heeft tijdens twaalf werk-

bezoeken aan voedingsmiddelenbedrijven, 

machinebouwers en producenten van  

beschermkabels, kabelgoten, bekabeling  

en connectoren diverse conflicten bespro-

ken die bij bekabeling kunnen voortkomen 

uit de ATEX, EMC, brandbeveiliging en  

de NEN 1010 en NEN 3140. Daarbij zijn 

mogelijkheden de revue gepasseerd om  

bekabeling te combineren of zelfs draad  -

loos te gaan. 
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Als de kabels door een veer op afstand worden gehouden, zijn ze snel met een borstel te reinigen. 

Praktijktest
Tijdens een praktische sessie werd geëxpe-

rimenteerd met nat, gecontroleerd nat en 

droog reinigen van kabelgoten. De conclu-

sie was dat draadgoot, kabelbinder en ook 

de verticale ophanging – tot nu toe de stan-

daard hygiënische oplossing – geen van al-

len goed te reinigen waren. De kabelbinder 

bleef door de schaduwvelden een nest van 

vervuiling. Ook worden in de praktijk meer 

kabelbinders gebruikt dan strikt noodzake-

lijk is. De draadgoot met de vele dwars-

verbindingen hinderde het gebruik van 

doekjes en bij sommige constructies haalde 

de schoonmaker zijn handen open. Een 

verticale verbinding die te dicht langs de 

muur lag, werd bij een natte reiniging 

eerder vuiler dan schoner, om maar niet te 

spreken van de schoonmaakresultaten van 

gebundelde kabels. Blijkbaar was er nooit 

systematisch naar de reiniging gekeken. 

Sneller en beter 
Na de praktijksessie is tot april van dit jaar 

hard gewerkt aan een totaal nieuwe, wel 

reinigbare oplossing. Zowel het nieuwe als 

een bestaand systeem is opgehangen op 

twee banen van 24 m bij GoudaHolland 

(Niedax) en uitgebreid getest. Het nieuwe 

systeem, waarbij de kabels door een veer 

op zijn plaats worden gehouden, bleek in 

40 procent minder tijd aan te leggen. Bij 

ernstige vervuiling kan de schoonmaker 

de kabel snel uit de veer halen en eenvoudig 

weer terugleggen.

Nieuwe praktijknorm
De praktijknorm waarin het nieuwe ont-

werp is vast gelegd, gaat in op de verschil-

lende bekabelingsmogelijk heden: van 

basic hygiene- tot high hygiene-zonering. 

Daarnaast wordt vermeld of deze systemen 

nat, gecontroleerd nat of droog gereinigd 

kunnen worden. In de bijbehorende risi-

co-analyse wordt tevens gekeken naar even-

tuele ongelukken waarbij een verpakking 

opengaat en de omgeving inclusief bekabe-

ling vervuild raakt. In basic hygiene is al-

leen sprake van gesloten verpakking of een 

volledig gesloten proces. De kans op vervui-

ling is dan gering. Alleen in geval van cala-

miteiten – kapotte verpakking of lekkende 

productielijn –  moeten de kabels kunnen 

worden schoongemaakt. In de medium 

 hygiene is sprake van een open proces, 

waarbij voedselresten kunnen vrijkomen. 

De bekabeling moet goed te reinigen zijn. 

Dat geldt ook voor de high hygiene-omge-

ving, waarbij de omgevingslucht nadelige 

invloed kan hebben op het product.

De kabels kunnen in een uitzonderlijk 

geval ook direct of indirect in contact 

staan met het voedingsmiddel dat later 

nog geconsumeerd wordt. Hiervoor 

gelden aanvullende maatregelen.

Kabelstekker en schakelaars
De exercitie met de interdisciplinaire werk-

groep heeft  een belangrijke aanzet gegeven 

bij bekabeling. Er zijn echter nog diverse 

onderdelen, zoals kabelstekkers en schake-

laars, waarvan het ontwerp moet worden 

verbeterd. De werkgroep komt daarom 

minimaal een keer per jaar bij elkaar om 

de vorderingen te bespreken en om wat 

ontbreekt ook hygiënisch verantwoord te 

maken of te laten maken. 

EHEDG Nederland houdt 3 november in 

Apeldoorn een seminar over haar nieuwe 

richtlijn Hygiënisch Bouwen – over bouw-

kundige zaken. De Nederlandse vertaling 

wordt dan offi  cieel uitgereikt. De nieuwe 

praktijkrichtlijn Hygiënische Bekabeling is 

te bestellen bij SafeFoodFactory.com. Meer 

informatie is te vinden op www.ehedg.nl.

• WOUTER BURGGRAAF •

Ir. W. Burggraaf, consultant en trainer Hygiënisch

Ontwerpen, Burggraaf & Partners, wna.burggraaf@

burggraaf.cc
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Het verticale ophangstysteem is dwars op de wand geplaatst, zodat 

het van beide zijden goed toegankelijk is om te reinigen. De breedte 

moet niet meer dan 600 mm zijn; de ideale werkhoogte is 135 cm. 


