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Primeur: gecertificeerde 

voedselveilige led-armatuur 
 

 
 
 
 
 
 

 door Miranda Zonneveld 

Een volledig voedselveilige led-armatuur ontwikkelen 

en produceren, met de juiste certificeringen, hoe 

werkt dat? Henk Wesdijk van Ledlighting ontwikkelde 

een kunstof led-armatuur. Gerben Koeslag van 

Sparkling Projects gaf zijn zegen met het ‘foodsafe’ 

certificaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“We waren al een hele tijd op zoek naar de ideale lamp.” 

Aan het woord is eindklant Bert Moree, hoofd technische 

dienst bij Farmfrites Oudenhoorn, producent van aardap- 

pelproducten. “Als je kijkt naar de eisen die worden 

gesteld aan voedingsmiddelen, dan willen wij voldoen aan 

alle normen die er voor patatfabrieken zijn, en die worden 

steeds strenger.” Hij licht toe welke normen er worden 

gesteld: “We krijgen jaarlijks diverse audits om bijvoor- 

beeld aan fastfood-ketens te mogen leveren. Ons hele pro- 

ductieproces moet volgens deze normen ‘foodsafe’ zijn. 

Daarom reinigen we onze vriestunnel met armaturen in 

een speciale basisreiniging. Honderden sproeiers spuiten 

dan acht uur lang schoonmaakmiddel, spoelwater en uit- 

eindelijk desinfecteringsmiddelen de tunnel in. Met name 

de armaturen moeten daar natuurlijk wel tegen kunnen. 

 

 

 
Als je dan ook nog kijkt naar de temperatuurverschillen, 

van -30 °C naar +70 °C en de waterdichtheid, dan kun je 

je indenken dat het een hele zoektocht is geweest naar de 

juiste armatuur - met de verplichte certificeringen.” 

 

Foodsafe armatuur 
In het najaar van 2015 ontwerpt Henk Wesdijk van 

LedLighting de eerste armatuur speciaal voor de voe- 

dingsmiddelenindustrie. Hij vertelt: “Voor de nieuwe 

vriestunnel van Farmfrites hebben we de keuze gemaakt 

voor een aluminium magnesium armatuur. De armatuur 

was klaar en vervolgens kreeg ik van Farmfrites de vraag 

voor een FDA (Food and Drug Administration) certificaat. 

Dat certificaat was er natuurlijk niet, sterker nog, ik had er 

nog nooit van gehoord dat het mogelijk was om arma- 
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turen volgens de FDA-normen te certificeren. Toen ben ik op 

zoek gegaan naar bedrijven die dit kunnen. Via ons netwerk ben 

ik bij Gerben Koeslag van Sparkling Projects terechtgekomen. 

Hij heeft de vriestunnel-armatuur als ‘foodsafe’ gecertificeerd, 

in samenwerking met Jan Gerrits van Gtec. Het hele traject is 

best arbeidsintensief, dat valt niet te onderschatten. Ik ben er 

eigenlijk ook heel trots op dat we deze klus in zo’n vijf maan- 

den hebben kunnen klaren. Daarna kregen we een vraag van 

installateur Hoppenbrouwer die in de aanbesteding voor een 

compleet nieuwe productielocatie van Staayfood in Dronten ook 

voedselveilige ledarmaturen nodig had. Alleen zouden deze van 

kunststof moeten zijn, omdat het desinfecterende schoon- 

maakmiddel anders de andere 

ontwerp uitsteken en kunnen afbre- 

ken, zoals schroefjes, die dan moge- 

lijk in het voedsel terecht kunnen 

komen. Daarnaast heb ik gekeken 

naar monsters van de ruwe grondstof- 

fen en de mogelijke risico’s die kun- 

nen ontstaan. Wat is bijvoorbeeld het 

effect op de voedselveiligheid als er 

onverhoopt toch een stukje armatuur 

op het bord van de consument 

belandt? Is dat dan levensgevaarlijk? 

Dat moet je uitsluiten. Ook kijk je 

naar de risico’s op die kunnen ont- 

staan doordat het materiaal wordt 

verhit of gekoeld, met chemicaliën in 

aanraking komt, onder druk staat et 

cetera. Dit kan namelijk zorgen voor 

vervorming van de grondstof, waar- 

door het alsnog giftig wordt of kan 

vervormen, met alle risico’s voor de 

voedselveiligheid van dien. 

‘Stukjes armatuur 

op het bord van de 

consument’ 

materialen wel eens zou kun- 

nen aantasten. Met de specia- 

listische ervaring van de 

armaturen van Farmfrites in 

ons achterhoofd zijn we aan 

de slag gegaan.” 

Prescan 
Koeslag is als vennoot werkzaam bij Sparkling Projects, een 

bedrijf dat adviseert in duurzame energieoplossingen in installa- 

ties, ook voor bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie. Hij is 

bij het ontwerp en de materiaalselectie intensief betrokken 

geweest. Wesdijk vertelt: “Ik heb hem in een heel vroeg stadi- 

um ingeschakeld om te kijken of mijn ideeën over de kunststof 

armatuur voedselveilig genoeg waren. Aan de hand van de 

plannen en tekeningen heb ik hem gevraagd een zogenaamde 

prescan te doen. Met de scanresultaten hebben we de tekenin- 

gen aangepast om ervoor te zorgen dat als de armatuur klaar zou 

zijn, het dan ook certificeerbaar was.” 

 

Hygiënisch ontwerp en grondstofanalyse 
Koeslag, specialist op het gebied van voedselveiligheid, vult 

aan: “Ik heb eigenlijk in twee richtingen geadviseerd. In eerste 

instantie heb ik richtlijnen gegeven over een hygiënisch ont- 

werp. Dat wil zeggen dat de armatuur ronde hoeken moet heb- 

ben, zonder naden, en dat het geheel spiegelglad is, ter voorko- 

ming van een opeenhoping van schimmels en bacteriën. Een 

hygiënisch ontwerp is ook om te voorkomen dat delen van het 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point of no return 
Wesdijk gaat verder: “Met het advies 

van Koeslag hebben we ervoor 

gezorgd dat de leverancier de behui- 

zing zou maken in één extrusie. 

Daardoor krijg je geen naadjes tussen 

de diffuser en de body. Ook hebben 

we een aantal grondstoffen gewijzigd 

en de uiteindelijk geselecteerde 

grondstoffen en componenten uitvoe- 

rig laten testen. De testrapporten zijn 

allemaal weer naar Sparkling gegaan. 
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stuk glad gegoten, strak gemonteerd 

en hebben een lichtopbrengst van 135 

lm/W. We krijgen vijf jaar garan- tie 

en door de kunststoffen variant is het 

prijstechnisch ook nog interes- sant. 

Het product is makkelijk in 

onderhoud, dus heel goed geschikt 

voor een voedselveilige omgeving.” 

 

 

 

 

 

 
 

Daarna hebben we een 3D-schaalmodel ontwikkeld, dat door de klant 

Staayfood en de installateur Hoppenbrouwers is goedgekeurd. 

Vervolgens hebben we de sprong weloverwogen gewaagd om de 

opdracht te verstrekken aan de kunststofleverancier om de vijf matrij- 

zen te maken, dit zijn de mallen waar onder andere de vloeibare kunst- 

stof doorheen wordt geperst. Deze beslissing is een hele belangrijke, 

een point of no return. Door de prescan, de testrapporten en de goed- 

keuring van de klant waren we ervan overtuigd dat de certificaten goed 

zouden komen.” 

 

Certificeringen 
Gelijktijdig met de productie is het certificeringstraject dus in gang 

gezet. De certificaten zouden na-ijlen op de productie. Ledlighting 

heeft uiteindelijk drie soorten certificaten gekregen voor de armatuur. 

Het foodsafe certificaat kwam via Sparkling. Dit certificaat is erkend 

bij de FDA, dat is nodig voor bijvoorbeeld Amerikaanse klanten. 

Koeslag: “Met het certificaat garanderen we dat de ledarmatuur veilig 

kan worden toegepast onder bepaalde omstandigheden. We geven een 

beschrijving in de testrapportages van de grenzen van die omstandighe- 

den.” Wesdijk: “Voor de CE-certificaten van de gebruikte materialen 

hebben we alle leveranciers benaderd. Het laatste certificaat kwam van 

Dekra, die de armatuur naliep op slagvastheid en waterdichtheid. 

Uiteindelijk is de armatuur IP67 en IK07-gecertificeerd. 

 

Gewoon  doorgaan 
Ook Kees Bes, technical service manager van Staayfood in Dronten, is 

dik tevreden. Staayfood snijdt en verwerkt aardappels, groenten en fruit 

tot versproducten. Installateur Hoppenbrouwers monteerde zo’n 2400  

m van de nieuwe kunststof armaturen van Ledlighting. Bes is 

enthousiast: “Er is hier een knap staaltje werk geleverd en een goed 

product ontwikkeld. De drivers en battery packs zijn boven het tech- 

nisch plafond gemonteerd, zodat het productieproces gewoon kan door- 

gaan bij onderhoud aan de armaturen. Ook zijn de armaturen uit één 

 
Wesdijk besluit: “Ik merkte dat er 

behoefte was ontstaan in deze bran- 

che die nog bijna geen enkele arma- 

turenproducent invulde. 

Conventionele armaturen zijn tijdens 

voedselverwerkingsprocessen een 

bron van ergernis met de groei van 

bacteriën en schimmels. Deze voed- 

selveilige, gecertificeerde armatuur is 

een flinke stap in de goede richting.” 

Koeslag: “Niet onbelangrijk om te 

melden is dat de armatuur een A++ 

label heeft. Dat maakt de armatuur 

automatisch geschikt voor Europese 

investeringsaftrek. Dat is best belang- 

rijk als je aan de vooravond van zo’n 

grote investering staat.” 

www.ledlightingbv.nl 
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