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 INLEIDING 1.

 Algemeen 1.1.

De Lonneker Molen is eigen dom van de gemeente Enschede die de molen in erfpacht heeft gegeven 

aan de Stichting Erfgoed Lonneker (SEL), waarbij de SEL de Lonneker Molen beheerd, exploiteert en 

onderhoud. Dit alles moet sluitend gefinancierd worden uit “eigen middelen”. Deze eigen middelen 

kunnen komen van, subsidies, donaties, giften en verkoop van producten die in en met de Lonneker 

molen worden geproduceerd. 

De SEL omarmt het project “van akker tot bakker” (zie ref:Error! Reference source not found.). en 

omvat de volgende hoofdaspecten: 

 Verbouw en oogsten van graan, inclusief dorsen, schonen en opslag van het graan 

 Malen van het graan, met als doel dat dit voor consumptief gebruik geschikt is 

 Verkoop van meel via eigen winkel of aan andere afnemers. 

 Het kader 1.2.

De Lonneker Molen is een monumentale molen van bijna 2 eeuwen oud en moet worden gezien als 

een ambachtelijke maalderij. De molen heeft twee steenkoppels; een oostelijk en zuidelijk koppel. 

Het zuidelijke koppel kan alleen op windkracht worden aangedreven, terwijl het oostelijke koppel 

zowel op windkracht alsook elektrisch kan worden aangedreven. 

De binnenkant van de muren zijn van ruw metselwerk en de apparatuur is van hout. Tevens zijn er 

vrij veel plaatsen waar zich gemakkelijk vuil kan ophopen en waar moeilijk bij gekomen kan worden. 

Toch kan ook in zo’n ruimte hygiënisch gewerkt worden, dat hebben vele korenmolenaars  in het 

verleden wel bewezen Deze korenmolenaars waren zich er terdege van bewust dat men met 

etenswaren bezig was en dat schoon en hygiënisch werken een noodzaak was. 

Zorgen voor veilig voedsel, het klinkt zo simpel, maar er komt heel wat bij kijken. Toch kan met de 

Lonneker molen veilig en verantwoord voedsel  geproduceerd worden.   Daarvoor moeten de nodige 

procedures worden gevolgd waarbij de molenaars, malers, verpakkers, verkopers en anderen de 

nodige discipline moeten tonen. 

In 2013 is door “Erfgoed Advies Groen B.V.” een onderzoek gedaan naar exploitatie van de molen. Dit 

onderzoek heeft aanbevelingen opgeleverd, die in een rapport zijn neergelegd (zie ref:[2] ). Bij het 

opstellen van dit Hygiënehandboek (HHB) zijn met deze aanbevelingen rekening gehouden.  

 Wettelijke regelgeving 1.3.

De Europese hygiëneverordening (Vo. (EG) Nr. 852/2004) (zie ref: Error! Reference source not 

found.). schrijft evenwel voor dat ieder levensmiddelenbedrijf een op HACCP gebaseerd 

voedselveiligheidssysteem moet opstellen. In deze verordening is echter ook de mogelijkheid 
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geboden dat (vertegenwoordigers van) de sector een hygiënecode opstellen. In deze hygiënecodes 

wordt voor de betreffende sector generiek een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem 

opgesteld. De hygiënecode is vrijwillig toepasbaar. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om in plaats 

van het werken volgens de hygiënecode een eigen HACCP-systeem op te stellen en toe te passen. 

Wanneer een bedrijf overeenkomstig de in de goedgekeurde hygiënecode omschreven procedures 

handelt, kan er in principe van worden uitgegaan dat aan de HACCP-beginselen van verordening (EG) 

Nr. 852/2004 (zie ref: Error! Reference source not found.) wordt voldaan. 

Er bestaat een “Hygiënecode voor windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen, malend 

voor menselijke consumptie” (zie ref: [1] ).  

In 2008 heeft het Productschap Akkerbouw in overleg met het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde 

en het Gilde van Vrijwillige Molenaars de Hygiënecode geheel herzien. 

De Hygiënecode is bedoeld voor alle windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen waar 

voor humane consumptie graan en meel wordt verwerkt, behandeld en/ of verhandeld. Hetzij voor 

directe verkoop of voor verkoop aan bakkerijen. De nieuwe Hygiënecode voor molenaars is 

toepasbaar vanaf 1 januari 2009 en is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS).  

De Hygiënecode voor molenaars kan (tegen een geringe vergoeding) worden opgevraagd bij het 

Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (zie ref: [1] ). 

1.3.1. HACCP 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die 

met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt.  

Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden 

voorkomen. 

Omschrijving: 

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van 

voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. 

Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een 

voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan 

op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving. 

 Het bestuur 1.4.

In de Lonneker molen wordt op een ambachtelijke manier gemalen. Dit levert een aantal 

meelproducten voor humaan consumptief gebruik op. 

Het SEL bestuur, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de productie en verkoop van 

meelproducten en de SEL dient er voor te zorgen dat dit binnen de wettelijke regelgeving plaats 
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vindt. De SEL vind daarom dat er bij de Lonneker Molen verantwoord moet worden gewerkt om de 

voedselveiligheid van het product te kunnen garanderen. Daartoe moet de productie van 

meelproducten gedurende alle processtappen geborgd worden. Hiervoor wordt de hygiënecode voor 

windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie als 

richtlijn genomen. 

 Doel van dit Hygiënehandboek (HHB) 1.5.

De Hygiënecode is ook voor de Lonneker molen een hulpmiddel om invulling te geven aan de 

wettelijke eisen met betrekking tot de productie, verwerking en afzet van veilige levensmiddelen. In 

deze Hygiënecode voor molenaars, malers, verpakkers, verkopers en anderen zijn de basisprincipes 

opgenomen om met onze molen veilige levensmiddelen te kunnen produceren. 

Deze Hygiënecode is dan ook leidend voor de Lonneker molen voor alle activiteiten, die te maken 

hebben met het malen en de verdere verwerking tot en met verkoop van meelproducten. 

Het doel van dit HHB is om een tot een voor de Lonneker molen toegespitste manier van werken te 

komen die baseert op de Hygiënecode en op hierdoor een kwalitatief goed product te kunnen 

verkopen. Wanneer een activiteit niet wordt afgedekt door dit HHB, dan moet worden teruggevallen 

op de Hygiënecode. De Hygiënecode is beschikbaar in de Lonneker Molen. 

De Hygiënecode is in principe een onlosmakelijk deel van dit HHB. 

Het SEL bestuur ziet dit HHB als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de 

molenactiviteiten, en als middel om inzicht te krijgen in die processen die een belangrijke rol spelen 

bij en een bijdrage leveren aan het op een hygiënische manier werken met graan en meel. 

Het hygiënebeleid binnen de Lonneker Molen is van toepassing op alle molenaars, malers, 

verpakkers, verkopers en anderen  die met meelproductie, verpakken en verkoop van 

meelproducten te maken hebben. Hiervoor zijn procedures en werkinstructie opgesteld. 

Dit HHB beschrijft de noodzakelijke werkinstructies, met de eventueel bijbehorende 

registratieformulieren, die noodzakelijk zijn om het vereiste hygiëneniveau te kunnen garanderen. 

Van eenieder die bij de Lonneker molen met meelproducten werkt wordt verwacht dat hij/zij volgens 

de vastgelegde en/of afgesproken werkinstructie werkt om zo het noodzakelijk geachte 

hygiëneniveau te kunnen borgen. 

 Praktische uitgangpunten 1.6.

Voor de meelproductie voor menselijk consumptief gebruik heeft men bij de Lonneker molen voor 

een aantal praktische zaken gekozen: 

De doorsnede van Figuur 1.geeft een globale impressie van de Lonneker Molen. 
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: Globale impressie van de molen Figuur 1

1.6.1. Het graan 

De graan dat op de molen gemalen wordt, wordt verbouwd in de nabijheid van het dorp Lonneker 

(mede in opdracht van het bestuur SEL). 
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Dit graan wordt op traditionele wijze geoogst en met een klassieke dorskast gedorst. Alvorens het 

graan in een silo op te slaan wordt het vuil van het graan gescheiden te. Indien nodig, moet het graan 

ook gedroogd worden. Het graan dient zo droog mogelijk bewaard te worden. Een 

vochtigheidspercentage van 13 % is ideaal, maar het mag absoluut niet meer dan 16% zijn. 

Indien er niet voldoende graan van eigen verbouw beschikbaar is en om toch aan de vraag naar 

graan voor meel voor meelproductie te kunnen voldoen, wordt extra graan ingekocht. De inkoop van 

dit extra graan wordt gedaan bij gekwalificeerde leveranciers gedaan. 

Het traject van het graan tot aan de levering aan de molen, valt buiten de reikwijdte van de 

Hygiënecode. Voor deze keten dient een eigen voedselveiligheidsplan met een bijbehorende 

risico/gevaren-analyse opgesteld te worden. 

Het vervoer van het graan naar de molen gebeurt in schone jutten of papieren zakken. 

: Aanvoer van graan in juten zakken Figuur 2

1.6.2. Het malen 

De Lonneker molen heeft twee steenkoppels (zie Figuur 3); een zuidelijke koppel dat alleen op 

windkracht kan worden aangedreven en een oostelijke koppel dat zowel op windkracht alsook 

elektrisch kan worden aangedreven. 

Er zijn bij de Lonneker molen grote schommelingen in de windsnelheid, hierdoor draaien de 

molenstenen niet met een constante snelheid rond. Het gevolg hiervan is dat het gemalen meel niet 

van constante kwaliteit is. Daarom is er bij de Lonneker molen voor gekozen om voor de 

meelproductie t.b.v. menselijke consumptie alleen met het elektrisch aangedreven oostelijk koppel 

te gebruiken. 
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Wanneer er gemalen wordt op windkracht zal het meel uitsluitend als veevoer gebruikt worden en 

dit valt buiten deze Hygiënecode. 

1.6.3. Meelproductie voor consumptief gebruik 

Voor het malen voor consumptief gebruik wordt in principe het graan van eigen verbouw gebruikt 

(zie § 1.6.1). 

Er kan helaas binnen de Lonneker molen niet afdoende meel voor eigen verkoop worden gemalen. 

Om toch aan de vraag naar meel voor verkoop te kunnen voldoen, wordt extra meel ingekocht. Dit 

meel wordt in de molen her verpakt in voor verkoop geschikte standaard hoeveelheden.   

De inkoop van dit extra meel wordt gedaan bij gekwalificeerde organisaties, die hun eigen 

gegarandeerde Hygiënecode hebben. 

 

: De steenkoppels Figuur 3

Oostelijk koppel 

Zuidelijk koppel 
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1.6.4. Jacobsladder 

De Lonneker heeft een bedrijfsvaardige Jacobsladder, waarmee het graan vanaf de strotput op de 

begane grond naar de steenzolder getransporteerd kan worden.  

Aangezien het schoonmaken van de Jacobsladder tijdrovend is, is ervoor gekozen om het transport 

van het graan voor consumptief gebruik naar de maalzolder met het luiwerk te doen. 

1.6.5. Tenminste Houdbaar Tot datum 

Als Tenminste Houdbaar Tot datum wordt de datum van 6 maanden na dag van malen aangehouden. 

De Tenminste Houdbaar Tot datum wordt op het etiket van het betreffende product gestempeld, 

zoals in Figuur 4is weergegeven.  

: Tenminste Houdbaar Tot datum op etiket gestempeld Figuur 4

Wanneer er producten her verpakt worden (b.v. uit 25 kg zak naar b.v. een kilo verpakking), dan 

wordt als de Tenminste Houdbaar Tot datum van het her verpakte product dezelfde als de Tenminste 

Houdbaar Tot datum op de 25kg zak.  

Wanneer er voor een eindproduct (b.v. Pannenkoekenmeel) meerdere meelsoorten worden 

gemengd, dan wordt de Tenminste Houdbaar Tot  datum de Tenminste Houdbaar Tot datum van de 

meelsoort die het minst ver in de toekomst ligt, zoals in Figuur 5 schematisch is aangegeven 

Datum op etiket gestempeld 
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: Bepaling van Tenminste Houdbaar Tot datum bij gemengd product  Figuur 5

 Vochtbeschermingsmaatregelen 1.7.

Vocht beïnvloed de kwaliteit van de graan- en meelproducten negatief. Om het vocht probleem 

tegen te gaan zijn er in de Lonneker molen een aantal maatregelen genomen om de vochtinvloed op 

de opgeslagen producten te minimaliseren. 

: Ventilatie maatregelen Figuur 6

1.7.1. Ventilatie 

Een goede ventilatie verminderd het vocht probleem, daartoe zijn in de poorten aan de voor en 

achterzijde van de molen ventilatie gaten aangebracht. Tevens is er voor ventilatie doeleinden een 

uitsparing van de houten vloeren aan de muurzijde aangebracht (zie Figuur 6).  

Tenminste Houdbaar Tot  
datum product B  

12-08-2018 

Tenminste Houdbaar Tot  
datum product A  

02-06-2018 
Tenminste Houdbaar Tot  
datum gemengd product  

02-06-2018 

Ventilatie gaten in poort 

Uitsparing bij vloer aan 
muurzijde 
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De pallets en rekken waarop meelproducten opgeslagen worden hebben aan de bovenzijde een 

open planken structuur, zodat ook hier ventilatie gewaarborgd is en vochtinvloed op de opgeslagen 

producten geminimaliseerd wordt.  

1.7.2. Luchtontvochtiger 

Als richtlijn voor de relatieve vochtigheid wordt < ????? gehanteerd. De relatieve vochtigheid wordt 

met 2 hygrometers gemeten, een bevindt zich in de molenwinkel en de andere bevindt zich op de 

meelzolder (Zie Figuur 7). 

Bij de molen is een luchtontvochtiger aanwezig. Wanneer de relatieve vochtigheid te hoog is wordt 

de luchtontvochtiger op de begane grond in de winkel geplaatst  

 

: Luchtontvochtiger met hygrometers Figuur 7

 Beschermingsmaatregel ijzerdeeltje 1.8.

Om te voorkomen dat ijzerdeeltjes in het aan de consument te leveren eindproduct komen, zijn op 

die plaatsen waar graan een laatste bewerking ondergaat, magneten geplaatst. 

De magneten zijn geplaatst aan (zie Figuur 8) : 

Luchtontvochtiger  
op de begane grond 

 in de winkel 

Hygrometer in de 
winkel 

Hygrometer 
op de 

meelzolder 
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 Schuddebak boven van de grote maalstenen (Steen zolder)  

 Eind van de meelpijp (op meelzolder) van de grote maalstenen, die elektrisch worden 

aangedreven). 

De magneten worden voor aanvang, tijdens en na van het malen gecontroleerd op aanwezigheid van 

ijzerdeeltjes.  

Indien er ijzer aan de magneten zit, dient achterhaald te worden waar dit vandaan komt en moet het 

probleem zo snel mogelijk opgelost worden, alvorens gemalen kan worden. 

: Magneten bij meelpijp en schuddebak Figuur 8

 Stofzuiger 1.9.

Op de meelzolder is een centraal stofzuiger apparaat opgesteld (zie Figuur 9). Aansluitpunten voor de 

stofzuigerslang bevinden zich op de steenzolder, meelzolder en op de begane grond/winkel. Naast 

deze vaste stofzuiger is ook een verplaatsbare stofzuiger aanwezig in de molen 

: Stofzuiger apparaat op meel zolder Figuur 9

Magneten 
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 Roken 1.10.

Het is verboden te roken binnen de molen en molenschuur. Dit wordt aangegeven door een 

waarschuwingsbord, dat bij alle deuren is opgehangen. 

 Honden 1.11.

De warenwet verbiedt dat honden in ruimtes komen waar levensmiddelen worden verwerkt en 

verkocht. Dit geldt voor de Lonneker molen binnen de molen en molenschuur. Dit wordt aangegeven 

door een waarschuwingsbord, dat bij alle deuren is opgehangen.   

 

 

Verboden  

voor honden 
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 REFERENTIES 2.

 Documenten 2.1.
[1]  HYGIENECODE VOOR WINDMOLENS, WATERMOLENS EN AMBACHTELIJKE MAALDERIJEN, 

MALEND VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE 

AKG Herman Schippers, p/a Molen De Arend, 

Molenstraat 40, 4844 AP Terheijden 076 - 593 40 20 

GVM Hein Steinz  

Een uitgave van het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde (AKG) en 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) 

Dorpsweg 94, 8051 XW Hattem 038 - 444 54 46 

[2]  Malen voor menselijke consumptie “Lonneker Molen” te Lonneker (Rapport van Erfgoed Advies 

Groen B.V. no. 20130503) 

[3]  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arboportaal > Onderwerpen > Tillen en 

dragen) 

[4]  TILLEN EN DRAGEN uit Arbeidscatalogus agrarische en groene sectoren 

[5]  De molen en haar winkel (achtergrond informatie over Meelproducten) 

[6]  De molen en haar vrijwilligers (Richtlijnen voor vrijwilligers werkzaam in de molenwinkel) 

 Normatieve Verwijzingen 2.2.

Binnen de Lonneker molen moeten we aan een aantal wettelijke zaken voldoen. De ondernemer 

(lees SEL) zorgt er voor dat alle werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid wordt 

uitgevoerd, voldoen aan de van toepassing zijnde communautaire wetgeving1, de daarmee 

verenigbare nationale wetgeving en goede praktijken die van toepassing zijn. 

Wettelijk is vastgelegd dat alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeder produceren, 

verwerken, opslaan, vervoeren of verhandelen zich bij de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) 

moeten registreren. Tot de voor de verwerking en het verkopen van graan en meelproducten 

relevante communautaire wetgeving behoren in ieder geval de volgende verordeningen en 

beschikkingen en de wijzigingen hierop: 

 
Nummer / Aanduiding 
onderwerp 

Officiële titel 

[7]  warenwet  Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen  

 Warenwetbesluit Meel en Brood 

  Warenwetbesluit informatie levensmiddelen 

[8]  178/2002 Algemene 

Levensmiddelen 

Verordening 

Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europese Parlement en de 
Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese autoriteit voor voedselveiligheid en tot 
vaststelling van procedures voor 

                                                      
1
 Communautair betekent “de gemeenschap betreffend”, waarbij meestal de Europese Economische Gemeenschap (EG) wordt 

bedoeld 
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voedselveiligheidsaangelegenheden. 

[9]  852/2004 Hygiëne 

Verordening 

Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 

[10]  1881/2006 

Maximumgehalten 

verontreinigingen in 

levensmiddelen 

Verordening (EG) Nr. 1881/2006 van de Commissie tot vaststelling 
van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in 
levensmiddelen 

[11]  401/2006 

Bemonsteringswijzen 

en analysemethoden 

voor controle op 

mycotoxinegehalte in 

levensmiddelen 

Verordening (EG) Nr. 401/2006 van de Commissie tot vaststelling 
van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële 
controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen. 
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 BASISVOORWAARDEN 3.

De eisen in dit hoofdstuk vormen de randvoorwaarden voor hygiënisch en veilig werken in het 

algemeen. 

 Algemene eisen voor bedrijfsruimten 3.1.

De Lonneker Molen is een bijna 200 jaar oud monument, en schoonmaken en schoonhouden is 

essentieel om verantwoord producten voor humane consumptie te kunnen produceren en verkopen.  

De molenschuur is voorzien van een keukenruimte met stromend water én een toiletruimte met 2 

toiletten: (heren en dames toilet) en ook in de toiletruimte is een voorziening met stromend water. 

Voor ieder is het dus heel goed mogelijk om de handen te wassen als de situatie daar om vraagt. 

Alleen de keukenruimte heeft ook warm stromend water. Het drogen van de handen gebeurt bij 

voorkeur met papieren weggooi handdoeken.  

In de molenwinkel is hygiëne gel en/of zijn vochtige schoonmaakdoekjes aanwezig om in 

voorkomend geval de handen snel te kunnen reinigen/ontsmetten. 

: Locatie schoonmaakgereedschap Figuur 10

Kruisbesmetting via materialen, apparatuur, personeel of ongedierte mag niet voorkomen. 

Tijdens het maalproces wordt kruisbesmetting voorkomen omdat er dan slechts een graansoort 

wordt gebruikt.  

Vooringang 

Locatie 
schoonmaak 
gereedschap voor 
meelproducten  

Locatie schoonmaak 
gereedschap voor 
algemeen gebruik  

  



Stichting Erfgoed Lonneker  

   Page 18/32 
 

 

Document naam:    Concept 

Hygiëne handboek Lonneker Molen; versie 04.docx  Print datum: 18-4-18  

 

In de molenwinkel is een blik en veger aanwezig, die alleen gebruikt wordt wanneer er direct contact 

met meelproducten kan zijn (b.v. het schoonmaken van de meelbakken onder de toonbank in de 

winkel, afstoffen van de toonbank).Verder is er in de molenwinkel nog schoonmaakgerei aanwezig 

voor algemeen gebruik (voor locatie zie Figuur 10).  

Opslag van verschillende soorten graan en hun producten, zowel gemalen als ongemalen, wordt 

gescheiden gehouden. Op beide zolders kan opslag plaats vinden. 

 Specifieke voorschriften voor bereidingsruimten 3.2.

Om toch zo veel mogelijk aan de aan de eisen voor bereidingsruimten te kunnen voldoen, moeten de 

diverse zolders en de begane grond/winkel goed schoongehouden worden. Hierbij moet aan het 

volgende gedacht worden:  

Plafonds, balken en muren worden met ragebol schoongemaakt. De raam en deur nissen moeten 

niet worden overgeslagen. 

Schoonmaken en schoonhouden is de enige oplossing voor dit probleem en dat vergt de nodige 

inspanning, in de diverse werkinstructies wordt nader omschreven hoe en hoe vaak schoongemaakt 

moet worden. 

Alle kieren en gaten vormen een voedingsbron voor ongedierte. Bij de periodieke schoonmaak van 

de molen verdienen deze kieren specifieke aandacht. Door droogkrimp zijn de vloerdelen wat los 

gekrompen ten opzichte van elkaar. Deze kieren kan men reinigen door eerst met een afwasborstel 

of een spijker het vuil los te maken en de kieren vervolgens met een krachtige stofzuiger schoon te 

zuigen.  

Bij de koppel stenen en randapparatuur: verdienen alle kieren eveneens aandacht. Wanneer er meer 

dan twee weken niet gemalen is, dient de steenkuip verwijderd te worden en de zijkant van de 

maalsteen, het kropgat en de meelring schoongemaakt te worden. Bij de zijkant van de maalsteen 

bestaat namelijk het risico op schimmelvorming. Het is raadzaam om af en toe de zijkant van de 

maalsteen met een staalborstel schoon te borstelen en vervolgens verder te reinigen met een 

stofzuiger. Het is absoluut niet noodzakelijk om elke twee weken het koppel stenen open te leggen 

voor reiniging. 

De toon/werkbank in de winkel en andere oppervlakken waarop levensmiddelen worden bewerkt, 

moeten goed worden onderhouden en gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden. daarvoor zijn 

deze oppervlakken van een “glad, afwasbaar” materiaal gemaakt. 

 Vuilnis  3.3.

In de molen winkel en de molenschuur staan “afsluitbare” vuilnisbakken. Het is zaak deze 

afvalbakken goed gesloten te houden en zeer regelmatig te legen. Het gebruik van vuilniszakken is 

hierbij zeker aan te raden omdat het vuil dan in de afgesloten zak kan worden afgevoerd. 
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Bij sluiten van de winkel moeten deze vuilnisbaken worden geleegd (deponeren in container in de 

molenschuur). 

 Persoonlijke hygiëne 3.4.

De regelgeving schrijft voor(hoofdstuk 10 van referentieError! Reference source not found.) dat: 

 Eenieder die werkzaam is in een ruimte waar producten worden gehanteerd, dient een zeer 

goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen en dient passende, schone en, voor zover dat nodig 

is, beschermende kleding te dragen.  

 Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, of 

die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben, 

mogen geen levensmiddelen hanteren of, in welke hoedanigheid ook, ruimten betreden waar 

levensmiddelen worden gehanteerd, indien er kans bestaat op rechtstreekse of onrechtstreekse 

verontreiniging. 

Wanneer dergelijke personen in een levensmiddelenbedrijf werken, dienen zij hun ziekte of de 

symptomen en indien mogelijk de oorzaken ervan onmiddellijk kenbaar te maken aan de 

verantwoordelijken 

Op basis van bovengenoemde regelgeving, moeten de molenaars en alle overige vrijwilligers die in de 

productieruimten komen moeten zorgen voor hun eigen goede persoonlijke hygiëne Eenieder die 

met meelproducten in aanraking komt dient de handen te wassen alvorens met de werkzaamheden 

te beginnen. Als de situatie daar om vraagt, moeten de handen wederom gewassen worden. De 

keukenruimte heeft ook warm stromend water. Het drogen van de handen gebeurt bij voorkeur met 

papieren weggooi handdoeken. 

Als alternatief voor handen wassen kan hygiëne gel en/of vochtige schoonmaakdoekjes gebruikt 

worden. Deze zijn in de winkel aanwezig.  

Een ieder krijgt een schrijven met daarop de richtlijnen aangaande de persoonlijke hygiëne (zie ook 

Bijlage I). 

 Reiniging 3.5.

Alle gereedschappen, materialen, apparatuur en alles wat met levensmiddelen in aanraking komt 

moet goed worden schoongemaakt en zo nodig gedesinfecteerd. Het schoonmaken, wat verder in 

werkinstructie ‘ wordt behandeld, moet zo frequent plaatsvinden dat elk gevaar van verontreiniging 

en besmetting wordt vermeden. 

Gereedschap en materialen moeten minstens een keer per 2 weken worden schoongemaakt.  

Alle kritische plekken moeten in kaart gebracht worden en dan schoonmaak aanpakplan te maken (hoe 

schoonmaken, frequentie, checklijst etc) In werkinstructie schoonmaken moet hier specifiek op worden 

ingegaan). In overleg met Theo 

De algemene hygiëne moet verder worden beheerst door een regelmatige controle op de reiniging. 

Afstemmen hoe we dit gaan aanpakken. 
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Registratie is een goed hulpmiddel om aan te tonen dat er goed wordt schoongemaakt. Hiervoor 

worden registratieformulieren opgesteld. 

 Opleiding en instructie 3.6.

Het komt regelmatig voor dat nieuwe vrijwilligers begroeten worden. Om er voor te zorgen dat deze 

vrijwilligers in de dagelijkse praktijk hygiënisch met producten omgaan, moeten ze een degelijke 

introductie en instructie krijgen. De vrijwilligers van de molenwinkel krijgen hiertoe de onder andere 

de volgende documenten uitgereikt: 

  De molen en haar winkel (achtergrond informatie over Meelproducten) (zie referentie [5] ) 

  De molen en haar vrijwilligers (Richtlijnen voor vrijwilligers werkzaam in de molenwinkel) (zie 

referentie [6] ) 

Andere vrijwilligers krijgen mondelinge instructies van de molenaars en/of vrijwilligers die reeds 

langere tijd aan de Lonneker molen verbonden zijn. 

 Ongediertebestrijding 3.7.

De ongediertebestrijding wordt gedaan door de vrijwilligers van de Lonneker molen onder leiding 

van de molenaar. Er wordt ook van eenieder gevraagd om aan de molenaar te melden wanneer er 

verdachte zaken worden gevonden, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.. 

Een registratieboek ligt in de molenschuur zodat te allen tijde gecontroleerd kan worden wat 

aangetroffen is.  

De bestrijding van muizen en meelmotten vindt actief plaats, terwijl de bestrijding van het andere 

ongedierte plaats vindt wanneer de aanwezigheid van dit ongedierte geconstateerd wordt.  

Er zijn in de molen diverse muizen vallen geplaatst en 2 feromoonvallen opgehangen. Ook in de 

molenschuur zijn 2 muizenvallen geplaatst. De locaties zijn in schematisch aangegeven Figuur 11 in.  

Het ongediertebestrijding behelst de bestrijding van voornamelijk muizen, klanders, meelmotten, 

meelmijten, mieren en vliegen.  

De maatregelen die genomen worden zijn in onderstaande tabel opgesomd. 
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: Locaties muizenvallen en feromoonvallen Figuur 11

muizen In de molen en molenschuur  zijn op alle verdiepingen muizenvallen (zie Figuur 12) 
geplaatst. Minimaal 1 keer per maand worden de vallen gecontroleerd. 
Verder moet iedereen die bij toeval ziet dat er een muis in een val zit, dit melden 
(registreren) en de val opnieuw spannen 

Mieren Wanneer de aanwezigheid van mieren wordt vastgesteld, dan wordt in de nabijheid 
van het mieren spoor een lokdoosje geplaatst. Daarna wordt minimaal 1 keer per 
maand gecontroleerd. 
In het registratie boek noteren wanneer en waar de lokdoosjes geplaats zijn.  

Klander & 
meelmijt 

Klanders (zie Figuur 13) zijn kruipende dieren en daarom zijn er op alle verdiepingen 
van de molen doosjes geplaatst met een plakstrook. Dieren die hier in kruipen 
kunnen er niet meer uit. Iedere 2 maanden wordt gecontroleerd en geregistreerd 
wat er in de doosjes is aangetroffen. 

Meelmot Op de maalzolder en steenzolder zijn feromoonvallen (zie Figuur 12) opgehangen. 

Muizenal 

Feromoonval (Mottenval) 

Vooringang 

Begane grond (winkel) 

2
de

 Verdieping (steenzolder) 

1
ste

 Verdieping (meelzolder) 

1 

2 

7 

5 

B 

A 

Molenschuur 

4 3 

6 

8 

Werkbank 
10 

9 
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Iedere 2 maanden worden de patronen in deze vallen vervangen en wordt 
geregistreerd wat er in de feromoonvallen is aangetroffen. 

Vliegen Vliegenbestrijding wordt er hand genomen, wanneer vliegen overlast bezorgen (in 
grote aantallen aanwezig zijn). 
In eerste instantie worden ouderwetse vliegenvanger opgehangen. Daarna wordt 
minimaal 1 keer per maand gecontroleerd. De vliegenvanger wordt vervangen 
wanneer er nog overlast is anders kunnen de vliegenvangers worden weggehaald   
In het registratie boek noteren wanneer en waar de vliegenvangers zijn opgehangen, 
vervangen of zijn weggehaald. 
Wanneer de overlast zodanig is, dat vliegenvangers niet helpen, dan kan een 
vliegenlamp worden opgehangen. 

Vogels De molenaars controleren minimaal 1 keer per maand of er vogels in de molen zitten 
waarna ze direct worden weggejaagd en eventuele eieren worden verwijderd. 
In het registratie boek noteren wanneer overlast van vogels wordt geconstateerd. 

Naaktslakken Houden van vochtige en donkere plaatsen en laten ze vieze sporen achter die soms 
moeilijk te verwijderen zijn.  
Op moment dat sporen ontdekt worden bestrijden met b.v. bier en zout (slakken 
drogen uit) 
In het registratie boek noteren wanneer en waar de slakken zijn vastgesteld en waar 
de bakjes met bier, of het zout is geplaatst. Daarna wordt minimaal 1 keer per maand 
gecontroleerd. Wanneer er geen slakken meer zijn, dan kan bestrijding worden 
gestopt. 
Bij continue vochtige plekken kunnen eventueel vochtvreters worden toegepast. Dit 
gebeurd dan in overleg met de molenaar. 

Wespen Bij constatering van wespen in de gaten houden waar de wespen telkens heen 
vliegen op deze manier kan de waarschijnlijke invliegopening van het wespennest 
worden gevonden. Afhankelijk van de locatie en de omvang van het wespennest 
wordt in overleg met de molenaar een bestrijdingsplan gemaakt. 

Overige Door de molenaars en vrijwilligers die regelmatig in de molen komen wordt goed 
gelet op sporen van ongedierte zoals bijvoorbeeld houtworm, boktorren enz. Al het 
houtwerk in de molen is geïmpregneerd om te voorkomen dat deze beestjes hun 
vernietigende werk kunnen doen, maar dat impregneren is voor het laatst gebeurd 
omstreeks ??? terwijl onbekend is hoelang dit werkt. 
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: Feromoonval Figuur 12

 

: Schadelijke insecten Figuur 13

Graanklander  Meelmijt  

Meelmot  Boktor  
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 HET PROCES 4.

Het proces omvat alle activiteiten die direct en indirect nodig zijn om het aangevoerde graan te 

verwerken tot in zakken verpakt meel. De belangrijkste processen zijn hierna kort beschreven. Het 

schoonmaken en registreren (administratie) zijn belangrijke ondersteunende sub processen, die in 

werkinstructies verder zijn uitgewerkt. 

 Ontvangst en opslag van graan 4.1.

Het graan wordt bij de molen in schone jutten zakken aangeleverd en eventueel opgeslagen op de 

steen zolder. Wanneer er meerder graansoorten gelijktijdig zijn opgeslagen, moeten deze 

graansoorten duidelijk gescheiden worden opgeslagen. 

 Vervoer 4.2.

Vervoer gebeurt op de molen alleen verticaal. Dit wil zeggen dat geleverde producten via het luiwerk 

naar boven worden gebracht. Dit gebeurt met de aangeleverde producten in de afgesloten zakken 

waarin ze worden aangeleverd (zie Figuur 14). 

De gemalen graan wordt na het malen weer in zakken gedaan die vervolgens worden dichtgenaaid. 

Deze afgesloten zakken worden weer naar beneden vervoerd via het luiwerk waarna ze worden 

opgeslagen in de oostelijke toog op de begane grond.  

Kruisbesmetting of contaminatie met ongewenste stoffen wordt  op deze manier uitgesloten. 

 Bewerking van het graan (het malen) 4.3.

De maalploeg is verantwoordelijk voor het malen van het graan tot meel.  

De zakken met graan worden op de steenzolder in het kaar geleegd en me de kaar schuif gedoseerd 

aan het steenkopel toegevoerd. 

Het meel wordt in ongebruikte lege zakken onder aan de meelpijp op de meelzolder opvangen (zie 

Figuur 15). De zakken worden afgewogen op 252 kg en voorzien van een etiket (zie Figuur 16). Na 

afweging en enige afkoeling worden de zakken dichtgenaaid; bij voorkeur met blauw garen (zie. 

Figuur 17). De maaldatum wordt met viltstift op de zak geschreven. 

Tijdens het malen moet de kwaliteit van het meel continue in de gaten worden gehouden (fijnheid 

van gemaalde regelen met schuif en stok). 

De zakken met meel worden daarna naar beneden getransporteerd. 

                                                      
2
  Er is geen wettelijke bepaling met betrekking tot een maximum gewicht dat iemand mag tillen. Het In het algemeen wordt 
23  kg gehanteerd (NIOSH-methode) (zie ref: [2] ). 

 In afwijking van de norm van 23 kg gelden brancheafspraken dat incidenteel verpakkingen  tot 25 kg mogen worden getild(zie 
ref: [4] ) 
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: Hijsen in de molen met het luiwerk Figuur 14

 

: Lege ongebruikte zak aan meelpijp Figuur 15
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: Voorbeelden van etiket Figuur 16

 : Dichtnaaien van meelzak met blauw garen Figuur 17

 Opslaan van meel producten 4.4.

De meelproducten worden na malen, of nadat deze gebracht zijn door derden opgeslagen op pallets 

achter in de toog aan de achterzijde van de molen (zie Figuur 18 ). 

De pallets hebben aan de bovenzijde een open planken structuur, zodat ventilatie gewaarborgd is en 

vochtinvloed op de opgeslagen producten geminimaliseerd wordt.  

Let op; bij voorkeur 
blauw garen  
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: Opslag van de meelproducten in achterste toog Figuur 18

De zakken dienen zodanig gestapeld te worden, dat de product gegevens inclusief de Tenminste 

Houdbaar Tot leesbaar zijn, waarbij de zakken met de verst in de toekomst liggende Tenminste 

Houdbaar Tot onderop liggen. 

 (Her) verpakken van meelproducten 4.5.

Voor verkoop worden de meelproducten her verpakt in kleinere papieren zakken. Her verpakken 

gebeurd in nieuwe schone zakken, die na afweging op het gewenste gewicht worden voorzien van de 

juiste etikettering inclusief Tenminste Houdbaar Tot datum. 

Onder de toonbank zijn een vijftal bakken (zie Figuur 19) waar een zak met betreffend meel in wordt 

ingedaan. Wanneer een bak leeg is, wordt deze bak allereerst schoongemaakt en daarna wordt pas 

een nieuwe zak in de bak geleegd. Op het deksel van de bak moet het volgende worden bijgehouden: 

 Datum van schoonmaken van de betreffende bak  

 Tenminste Houdbaar Tot van de zak die in de baak geleegd is. 

Het meel wordt met een schep in kleinere zakken gedaan afgewogen en voorzien van een etiket met 

de productgegevens. De Tenminste Houdbaar Tot datum wordt met een stempel op het etiket gezet 

(zie Figuur 4). De Tenminste Houdbaar Tot datum is dezelfde datum die op de bak staat waar het 

product uitkomt.  

Pallets met open 
planken structuur 
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: Bakken onder toonbank voor her verpakken van meel Figuur 19

 Mengen van meelproducten 4.6.

Het mengen van meel producten (bv. voor pannenkoekenmeel) gebeurt voor de grotere partijen in 

de molenschuur in een speciale mengmolen (zie Figuur 20). De mengverhouding is afhankelijk van 

het gewenste eindproduct. Het te mengen meel wordt in de trommel gedaan (max 50 kg) en wordt 

gedurende 10 – 15 minuten gedraaid om het meel goed te mixen. Daarna wordt het gemengde meel 

in schone papieren zakken gedaan en dichtgenaaid. De zakken worden voorzien van de Tenminste 

Houdbaar Tot . 

Na gebruik van de mengmolen, moet deze worden gereinigd. 

Voor kleinere partijen, vindt het mengen in de winkel plaats, waarbij de meelsoorten in één bak 

worden samengevoegd, en met een schep worden gemixt. Daarna wordt het gemengde meel 

verpakt. 

Schoonmaakdatum & 
Tenminste Houdbaar 
Tot datum vermelden 
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: Speciale molen voor het mixen van meelsoorten Figuur 20

 Verkoop in de winkel 4.7.

Verkoop van producten geschiedt hoofdzakelijk vanuit de molen winkel, die op de begane grond van 

de molen is. Daarnaast zijn er een aantal klanten, die hun producten in grotere partijen geleverd 

krijgen.  

De verkoop in de molen wordt uitgevoerd door een team vrijwilligers. Dit team vrijwilligers draagt 

tijdens de openingsuren van de winkel ook nog zorg voor het her verpakken van meelproducten die 

in grotere hoeveelheden worden aangeleverd.  

Het winkelteam draagt ook zorg, dat producten met eerdere Tenminste Houdbaar Tot datum 

vooraan in de diverse rekken worden geplaatst. Producten met een verlopen Tenminste Houdbaar 

Tot datum moeten uit de rekken worden gehaald en worden afgevoerd.  

Aan te verkopen producten moeten in een schone en onbeschadigde verpakking zitten en voorzien 

zijn van de juiste etikettering. 

In de molenwinkel worden naast de meelproducten van eigen productie ook andersoortige 

producten verkocht. Deze andersoortige producten worden in het algemeen betrokken van 

gekwalificeerde toeleveranciers en worden in het algemeen reeds verpakt aangeleverd.  

In de winkel liggen 2 naslagwerken (zie referentie [5] en [6] ), waarin van de meeste te verkopen 

producten een korte uitleg is opgenomen. 
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 Ontvangst van goederen 4.8.

Indien er een tekort aan graan is wordt dit betrokken van derden (o.a. Gunnewick “de Vier Winden” 

uit Vragender).  

Naast graan kunnen ook diverse soorten meel worden berokken van derden, waarbij de voorkeur uit 

gaat naar een toeleverancier die lid is van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde 

Als het ingekochte graan of meelproducten worden afgeleverd, moet gecontroleerd worden of de 

geleverde spullen overeenkomen met de vrachtbrief.  

Bij gevonden afwijkingen moet contact opgenomen met de leverancier, waarna beslist wordt of de 

gehele partij of een deel daarvan wordt teruggestuurd. 
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 DEFINITIES & AFKORTINGEN 5.

 Definities 5.1.

 

 

 Gebruikte afkortingen  5.2.

 

HHB  Hygiëne HandBoek  

VWA  Voedsel- en Waren Autoriteit  

THT Tenminste Houdbaar Tot 

SEL Stichting Erfgoed Lonneker 

HACCP  Hazard Analysis Critical Control Point 
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