Dierplaagpreventie in een
koopmans koninklijke meelfabriek
@

Als je dagelijks werkt ,net voedsel dat op bepaalde
plaagdieren een enorme aantrekkingskracht uitoefent,
dan is een speciaal hygiëneteam geen overbodige luxe.
Dierplaagpreventie is bij Koopmans Koninklijke
Meelfabrieken bv een geïntegreerd bestanddeel van de
kwaliteitszorg in ISO-9002. En dat is te merken.
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In 1846 begon Uilke Klazes Koopmans in Friesland
een bedrijf voor de vermaling van boekweit en mosterdzaad. Het familiebedrijf dat in 1976 het predikaat 'Koninklijk' ontving, groeide uit tot een moderne meelfabriek. Naar het beeld van de jute zakken
met meel, vervoerd met paarden- of mankracht zal
vergeefs gezocht worden. Wel is de oorspronkelijke
naam in reliëf in de gevel gespaard gebleven. De
kernactiviteiten van vandaag zijn ondergebracht in
de dochterondernemingen Koopmans Meel bv en
Koopmans
Consumentenproducten
bv
te
Leeuwarden. In Leeuwarden is ook dochtermaatschappij Laco Paneermeelfabriek bv gevestigd.
Koopmans Meel bv produceert uit tarwe, rogge en
boekweit meer dan honderd verschillende producten die door bakkerijen en in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt. Het productenpakket
bestaat uit een compleet basisassortiment bloem- en
meelproducten, kant-en-klare bakkerijmixen, premixen en speciale bloem- en meelsoorten voor de
industrie. Biotechnicus A.E. Brink en vakbladcoördinator A. Balkstra van KAD Wageningen bezochten
de fabriek en spraken !llet G. Hoekstra, hoofd
Bedrijfshygiëne en motiva tor achter een geïntegreerd dierplaagpreventiesysteem.

GESLOTEN INTERN LOGISTIEK
SYSTEEM
De grondstoffen, korrels gedorst graan, worden in
de regel aangevoerd per schip en zijn afkomstig uit
alle wereldcontinenten. Met een zuiginstallatie
wordt het graan gelost en via de voorreiniging
getransporteerd paar grote, inwendig gladde silo's
van ca. 40 meter boog. Tijdens de reiniging worden
ongerechtigheden als ·m etaal, touw, steentjes, 'halmknopen' e.d. gescheiden van het graan. Alle graanpartijen worden gehomogeniseerd en afzonderlijk
opgeslagen, gescheiden naar ras, herkomst en eigenschappen.
Vanuit de silo's gaat het graan, voortgestuwd door
lucht, via een gesloten buizensysteem naar de maalderij. Daar worden de korrels gemixt en met walsen
vermalen tot verschillende meel- en bloemsoorten
volgens vaste specificaties, rekening houdend met
o.a. het gewenste vocht-, eiwit en asgehalte en eventuele additieven. Ook het mengen geschiedt in een
volledig gesloten systeem.
In de ruimte waar de buizen met de diverse stromen
voor de menging bij elkaar komen, Lijkt het dan ook
alsof men tegenover een reusachtige metalen spin
staat. Stofdeeltjes worden door middel van aspiratie
(een combinatie van afzuiging en toevoer van lucht)
teruggewonnen en gebruikt voor veevoer. Het reinigen van de werkplek is een taak van de mensen op

de werkvloer. Eventuele restanten worden met
behulp van op haspels gewikkelde slangen van stofzuigapparatuur verwijderd. De eindproducten verlaten de fabriek in Leeuwarden in zakken van 25 kg,
ook wel in zogenaamde 'big bags' en als bulkgoed.

DIERPLAAGPREVENTIE IN DE
PRAKTIJK
Plaagdieren vormen een risicofactor van betekenis
in een meelfabriek: denk aan bruine ratten, huismuizen, verwilderde postduiven en voorraadinsecten. Hoekstra en zijn afdeling Bedrijfshygiëne vormen dan ook een belangrijke partner binnen het
team dat de totale productiekwaliteit bewaakt.
De bestrijding van bruine ratten en huismuizen
vindt plaats buiten de gebouwen, waarbij met name
de waterkant veel aançlacht krijgt. Op de bedrijfsterreinen zijn op strategische plaatsen weerbestendige
voerplaatsen ingericht die permanent zijn beaasd.
Voor de controle van deze voerplaatsen wordt een
vast rooster gehanteerd. Als opname van het giftige
aas geconstateerd wordt, wordt de controlefrequentie direct verhoogd en
wordt het aas aangevuld
en ververst totdat er geen
opname
meer
is.
Schuilplaatsen op het terrein worden vermeden.
Lege pallets moeten worden opgeslagen in de
(afgesloten) magazijnen.
Koopmans werkt samen
met een p·rofessioneel
ongediertebestri jdingsbedrijf dat uitvoering geeft
aan de knaagdierbestrijrung. Zij geven weliswaar
de garantie dat de bedrijfsterreinen worden vrijgehouden van ratten en muizen, maar dat mag intern de waakzaamheid niet
doen verslappen. Belangrijk is dat op de werkvloer
iedere medewerker doordrongen is van het belang
van dierplaagpreventie. Stelregel is bijvoorbeeld dat
'gemorste eetbare waren' meteen worden opgeruimd. En daar wordt scherp op toegezien.
Buitenmuren en -deuren worden regelmatig gecontroleerd op rat-, muis- en insectdichtheid. Op aandringen van Hoekstra worden alle buitendeuren
voorzien van drangers. Daar waar dat nog niet
gebeurd is, gelden strikte instructies om de deur

direct achter zich te sluiten. Ook de magazijnen
worden aan de buitenzijde rondom gecontroleerd
op hun plaagdierdichtheid. Voor deze aspecten
geldt een nauwe samenwerking tussen de afdeling
Bedrijfshygiëne en de afdeling Onderhoud.
Ook verwilderde duiven zullen op de bedrijfsterreinen geen voer vinden. Mogelijke rustplaatsen op
gebouwen zijn onaantrekkelijk gemaakt door het
aanbrengen van draden, het afsluiten van nissen en
het afschuinen van richels tot een hoek van 60°.
Met behulp van feromoonvallen vindt continu
monitoring van insecten plaats. Preventieve bestrijding van voorraadinsecten, denk aan de graan- en
broodkever, de meeltor en -mijt en de graanklander,
heeft de vorm gekregen van een stelsel van hygiënische en weringsmaatregelen die als het ware geïncorporeerd zijn in het kwaliteitsborgingsysteem.
Klimaatbeheersing is daar o.a. een onderdeel van.

KLIMAATBEHEERSING
Meel is een grondstof waarbij temperatuur en vochtigheid een belangrijke rol spelen voor de behandelbaarheid. De vochtigheid wordt op het juiste percentage gehouden door temperatuurbeheersing en
aspiratie (afzuiging en toevoer van lucht). Een goede
aspiratie is ook belangrijk om explosierisico's te
voorkomen.

ONDERHOUD SILO ' S
Voor een goed hygiënisch onderhoud in de opslagsilo's zijn behalve de klimaatbeheersing, de bouwwijze, de isolatiematerialen en de juiste coating cruciaal. Eenmaal per jaar worden de silo's schoongemaakt door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De
opslagruimtes worden aan de binnenzijde schoongeborsteld en alle ongerechtigheden worden verwijderd, waarna ze gespoeld worden.

INRICHT
I NG
I
Voor het schoonmaken van de bedrijfsruimtes geldt
een• speciaal protocol waar niet van mag worden
afgeweken. Bij de inrichting van de productieruimten is rekening gè.houden met een zo overzichtelijk
en praktisch mogelijk schoonmaakonderhoud.
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De muren zijn wit, apparatuur en vloeren zijn glad
afgewerkt. Op initiatief van de afdeling
Bedrijfshygiëne is ook de apparatuur zelf kritisch
onder de loep genomen. In aansluitpunten met
dode hoeken konden zich inwendig restanten ophopen, hetgeen het regelmatig schoonmaken bemoeilijkte. Hiervoor zijn nieuwe ontwerpen gemaakt. De
nieuwe, gladde overgangen hebben de hygiënezorg
(en daarmee ook de dierplaagpreventie) versterkt.
Mooi meegenomen is dat het ook nog een besparing
heeft opgeleverd in financiële zin. Immers, er zijn
geen dode hoeken meer die extra schoonmaaktijd
vergen en de apparatuur blijft in bedrijf.

de HACCP-normen dwingend worden voorgeschreven. Koopmans betrekt daarom nadrukkelijk ook de
logistiek bij de hygiënezorg. Voor het vervoer van
zowel zakgoed als bulk zijn contracten afgesloten
met vervoerders. Zij worden 'gescreend' door
Koopmans aan de hand van hun hygiëne-eisen ten
aanzien van de verladingsruimte, het transport en
de aflevering.
Koopmans zelf contro_leert . de
handhaving van deze eisen door middel van checklists. D_e bevindingen van elke inspectie worden
schriftelijk vastgelegd en geëvalueerd. Kortom: alles
wordt in het werk gesteld om de afnemers te voorzien van een goed en schoon product.

TRANSPORT BULKGOED

DIERPLAAGPREVENTIE IS EEN ZAAK
VAN ALLE N

Na de menging gaat het bulkgoed vanuit de productielijn, via een buizensysteem, naar de silo's.
Vervo_lgens worden 30-tons vrachtwagens met
behulp van balgen rechtstreeks vanuit deze silo's
geladen. De balgen kunnen in 8 verschillende compartimenten worden aangebracht om vervolgens
verschillende meelsoorten te verladen.

OPSLAG ZAKGOED
Het vullen en afdichten van zakgoed gebeurt geautomatiseerd. Het zakgoed wordt in magazijnen
bewaard op stellingen die bewust van de wand af
zijn geplaatst. In de planning is opgenomen om successievelijk een nieuw type stelling van ca. 20 cm
hoogte te plaatsen waarop de pallets komen te
staan, zodat ook de ruimte onder de pallets beter
bereikbaar is. De pallets worden gestapeld in rijen
van 2; de paden daartussen zijn vrijgelaten .
De omloopsnelheid van de voorraad is hoog, zodat
de opslag varieert van een dag tot maximaal enkele
weken. ·

Aan het hoofd van de afdeling Bedrijfshygiëne staat
de hygiënemanager die rechtstreeks rapporteert aan
de directie en leiding geeft aan vier mensen. In de
kennis en kunde van zijn mensen investeert
Hoekstra veel. Twee medewerkers zijn in het bezit
van een SVO-diploma 'bestrijdingstechnicus'
(Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding), één
is momenteel op cursus en de ander zal deze binnenkort gaan volgen. Een verdieping voor de opleiding van de medewerkers wordt gezocht in een cursus 'management op de werkvloer'.
De afdeling Bedrijfshygiëne is actief buiten de productielijn om, en heeft ten aanzien daarvan een
adviserende en corrigerende functie. Ook is het
motiveren van hun collega's een belangrijke taak.
Hygiëne (met HACCP in het achterhoofd) is nu eenmaal een aspect dat in een meelfabriek nooit op de
achtergrond mag raken.
De afdeling Bedrijfshygiëne
beheert ook de verwerking
van de (gescheiden ingezamelde) afvalproducten, zoals
chemisch
afval,
papier,
metaal afkomstig van de
technische
afdeling
en
bedrijfsafval.
Eenmaal per jaar wordt voor
alle betrokkenen in het
bedrijf een 'Hygiënesessie'
georganiseerd. Op zo'n dag
worden alle neuzen weer in
dezelfde richting gezet en is
iedereen zich weer bewust
van zijn eigen bijdrage aan
de algemene hygiënezorg.

DISTRIBUTIE
Een goede kwaliteitsborging en dierplaagpreventie
eindigen niet bij het eigen productieproces, maar
strekt zich uit tot het moment waarop het product
onder de eindverantwoordelijkheid van de afnemer
valt. Integraal ketenbeheer in de voedingsmiddelenindustrie is alleen goed mogelijk als de bewaking
over alle stadia in één hand wordt gehouden en ook

Het dragen van voorgeschreven werkkleding en
hoofddeksel is verplicht
Voor het betreden van
de produktieruimte handen
wassen verplicht
Voor het betreden van
de produktieruimte voeten
vegen verplicht
Verboden horloges en
sieraden te dragen

Verboden te roken

Verboden etenswaren en
dranken mee te nemen/ en of
te nuttigen

TOT SLO T
Terecht vreest Koopmans Meel de komst en ontwikkeling van sommige plaagdieren, doch de wijze
waarop men deze risico's beheersbaar maakt en
daarbij alle stadia en betrokken medewerkers
betrekt, dwingen respect af. Koopmans verdient z'n
kroon, ook voor dierplaagpreventie. ■
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