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Water in de fabriek!
EHEDG overdenkt opties gecontroleerd reinigen

EHEDG Nederland organiseert samen met VMT op 2 decem-
ber een seminar over water. Ook dit keer zullen deelnemers  
tal van eye-openers gepresenteerd krijgen. Een voorbeeld:  
utiliteitswater komt in principe nooit in contact met levens- 
middelen, maar is dat echt zo? En is water wel altijd nodig,   
aangezien het vaak voor ongewenste en ongecontroleerde 
microbiële groei in de fabriek zorgt. 

Met water (‘schoon’)spuiten is voor de 
vleesverwerkende industrie en snijderijen 
van verse groenten de belangrijkste trans-
portwijze om micro-organismen van de 
vloer op delen van de apparatuur te krij-
gen, waarmee later het voedsel wordt 
bereid. Droge vloeren, gecontroleerd rei-
nigen – bijvoorbeeld  in aparte wasruimtes 
– of misschien wel zonder water reinigen, 
zijn gedachten die leden van de European 
Hygienic Engineering & Design Group 
(EHEDG) nu ontwikkelen.

Bron van micro-organismen
Water is niet vrij van micro-organismen 
wanneer het in de fabriek komt. Vandaar 
dat hieraan eisen worden gesteld. Het kiem-
aantal moet voldoen aan een wettelijk 
maximum van minder dan 10 kolonievor-
mende eenheden (kve) per ml, maar is dat 
afdoende? Als het water in de fabriek tijde-
lijk opgeslagen wordt, en door allerlei 
schoonmaakactiviteiten een geringe hoe-
veelheid voedingsstoffen in de opslag komt, 
dan kan het kiemcijfer oplopen tot meer 
dan 10.000 kve per ml.  
Dit water, dat vervolgens wordt gebruikt 
voor het transporteren en/of afspoelen  

THEMA: REINIGING EN DESINFECTIE

Van speldenprik tot puterosie
Water wordt ook gebruikt om delen van het 
proces op te warmen of warm te houden, 
zoals in de chocolade-industrie. Af en toe 
wordt in chocolade Salmonella aangetroffen 
met als bron dit water. In de mantelbuis 
bevindt zich dan een gaatje dat (nog)  
te klein is om het opwarmwater te laten 
passeren, maar wel zo groot is dat een 
micro-organisme erdoorheen kan. 
Hetzelfde gebeurt in tal van processen met 
koelwater. Soms wordt een meetbare hoe-

veelheid eiwit in de ijs-
waterbakken aange-
troffen. Als het water 
daarin begint te schui-
men, is dat een teken 
dat er ergens een 

lasnaad lekt. Nog te vaak komt het voor dat 
er in dergelijke gevallen niet naar de oor-
zaak van de microbiële groei wordt geke-
ken, maar in plaats daarvan er ‘gewoon’ 
chloor als desinfectiemiddel aan het koel-
water wordt toegevoegd. Je loopt dan het 
risico van putcorrosie als de installatie aan 
de productzijde heet wordt gereinigd.

Nabesmetting via koelwatertorens
Koelwatertorens op het dak zijn ook een 
gemene bron van nabesmetting. Om ener-
giekosten te besparen, wordt het warme 
water op het dak teruggekoeld tot 25°C 
door een deel ervan te laten verdampen. In 
water van 25°C en daarboven groeien ech-
ter allerlei micro-organismen uit, waaron-
der de Legionella spp. Is het nog wel van 
deze tijd zulke ‘sluipmoordenaars’ in de 

van groente en het schoonmaken van  
apparatuur, is vaak onopgemerkt een  
oorzaak van kruisbesmetting.

Onthardingsinstallaties risicovol
Water bevat hardheidszouten die neerslaan 
op de apparatuur. De zouten verruwen het 
oppervlak of zijn soms holle ruimtes waar 
micro-organismen zich in nestelen. Om 
afzetting van zouten te voorkomen, mag 
water een hardheid hebben van maximaal  
5 graden Duitse hardheid (< 50 mg 
Ca-equivalenten per liter). Op tal van 
plaatsen in Nederland heeft het leidingwa-
ter een (veel) hogere hardheid, tot zelfs 19 
graden Duitse hardheid. Vandaar dat 
bronwater vaak door/langs een ionenwis-
selaar wordt geleid die de zouten doet 
neerslaan. Soms blijkt het ontwerp van 
dergelijke wateronthardingsinstallaties zelf 
een besmettingsbron te zijn, in bijzonder 
de in de installatie gebruikte harsen 
bedoeld om de ionen af  te vangen.

‘ De richtlijnen bevatten 
vooral praktische info’
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omgeving te hebben waar mensen werken 
en wonen? Een nieuwe techniek zijn hybri-
dekoelers: een gesloten systeem ter voorko-
ming van luchtbesmetting, waarbij geen 

aerosolen worden gevormd. Ten slotte 
wordt de industrie aangemoedigd water 
zoveel mogelijk te hergebruiken. Maar  
hoe bedrijfszeker is de Reverse Osmosis 
apparatuur? Is het wel goed dit water voor 
het naspoelen of zelfs als ingrediënt te 
gebruiken?

Richtlijnen en bijeenkomst
De EHEDG heeft een aantal richtlijnen 
over de waterproblematiek geschreven. Nr. 
24: Voorkomen en beheersen van Legionella 
spp in voedingsmiddelenbedrijven; Nr. 27: 
Veilige opslag en transport van water in 
voedingsmiddelenbedrijven en Nr. 28:  
Veilige en hygiënische waterbehandeling  
in voedingsmiddelenbedrijven. Deze zijn  
te bestellen via www.ehedg.nl. 
De richtlijnen bevatten vooral praktische 
informatie. Zo doet EHEDG bijvoorbeeld 
de aanbeveling om een leiding die meer dan 
48 uur niet is gebruikt, door te spoelen. Dit 
zou een fabrikant door kunnen trekken 
voor de drinkwatertank. Verder dient water 

Drinkwaterkwaliteit
De kwaliteit van het drinkwater is geregeld 
in het drinkwaterbesluit, waarin is vastge-
legd dat drinkwater:
•  Geen micro-organismen, parasieten of 

andere stoffen bevat in hoeveelheden of 
concentraties die een gevaar voor de 
volksgezondheid kunnen opleveren;

•  Voldoet aan de in Richtlijn 98/83/EG 
gespecificeerde minimumvereisten  
(parameters op microbiologisch,  
chemisch en radioactiviteitsgebied).

De microbiologische parameters voor drink-
water zijn afwezigheid van E.coli en Entero-
kokken in 100 ml water. Daarnaast geldt 
een maximale telling van het aantal kolonies 
per ml van 100 (bij 22°C) en 20 (bij 37°C).

In deze schoonwatertank 

van de CIP-installatie (vanaf 

de bodem gefotografeerd) 

is een biofilm op de wand 

ontstaan. Deze groene waas 

is te voorkomen door de 

tank elke drie maanden in 

de reiniging mee te nemen. 

of beneden de 20°C of boven de 60°C te 
worden opgeslagen om de eventuele  
ontwikkeling van Legionella te beperken  
of uit te sluiten.
Bij besmetting beveelt de EHEDG aan het 
leidingwatersysteem een uur lang chemisch 
te desinfecteren met 20 tot 50 mg/l vrij 
chloor (daarna af te voeren en te verversen 
met schoon drinkwater). Let hierbij wel op 
de corrosiebestendigheid van de gebruikte 
materialen. Een alternatief is de tempera-
tuur in het hele systeem te verhogen tot ten 
minste 60°C en vervolgens een half uur te 
circuleren, zodat deze temperatuur overal 
daadwerkelijk bereikt wordt.
Het beschikbaar hebben van een lay-out 
van het (drink)waterleidingnet is aan te 
bevelen. Daarnaast heeft het de voorkeur 
dat alle waterleidingen (ter onderscheiding 
van drinkwater en niet-drinkwater) 
gemerkt zijn, om vergissingen te voorko-
men. Drinkwater voor automaten en drink-
fonteinen moeten zoveel mogelijk stroom-
opwaarts geplaatst worden en met kort ver-
bindend leidingwerk.
Deze en vele andere zaken zullen tijdens de 
bijeenkomst op 2 december worden bespro-
ken. Het volledige programma is te vinden 
op www.vmt.nl/ehedg. Een van de sprekers  
op de bijeenkomst, BioClear, heeft water 
geanalyseerd met behulp van nieuwe 
DNA-technieken, om te zien wat daar alle-
maal in zit, zowel levend als dood.
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