
HYGIENE

NOOD AAN RUIMTE

In eerste instantie kregen de leer-
lingen uit de richting grootkeuken-
medewerker les in de keuken van
de  refter.  Daar  moesten  ze
meekoken met de keuken die de
maaltijden  voor  de  gemeen-
schapsscholen  voorzag.  Gezien
de  onhoudbaarheid  van  deze
situatie,  verhuisden  de  leerlingen
naar  een  ander  lokaal  van  vier
op vier meter. In 1994 werd er
uiteindelijk  geïnvesteerd  in  een
keuken met professionele appara-
tuur, om op die manier zowel een
koude  als  een  warme  lijn  te
hebben. Omdat de opleiding aan
populariteit  bleef  winnen,  bleek
ook  deze  ruimte  niet  langer
toereikend. 

Er  werd  opnieuw  geïnvesteerd.
De volledig achterste vleugel van
de  school  werd  ingericht  als
professionele  grootkeuken,  met
aanpalende  refter  en  bijbeho-
rende lokalen zoals  afwasruimte,
koelcellen, sanitaire lokalen ... De
werken  gingen  van  start  in  juni
2009 met een strakke deadline:
tegen begin september moest de
volledige  keuken  gebruiksklaar
zijn.  Daar  is  men  ook  in
geslaagd, dankzij onder meer de
snelle service van Becopanel.

DRASTISCHE AANPAK

Directrice Mia Colla: “Daar we in
2009 de nieuwe HACCP-normen
nog nauwelijks konden inwilligen,

kozen
we  een
grondige
vernieu-
wing  van
onze groot-
keuken.

Liever  dan  steeds  weer  nieuwe
noodzakelijke  aanpassingen  op
kleine schaal uit te vieren, gingen
we  voor  de  drastische  aanpak.
Vandaag  zijn  we dan  ook  trots
op onze  realisatie.  De keerzijde
van  dit  verhaal  is  de  huidige
toestand van ons spaarpotje.  De
financiële  steun  van  de  scholen-
groep  om  aan  de  veiligheids-
voorschriften te voldoen was meer
dan  welkom.  Om  de  uitvoering
van de werken conform de veilig-
heidsnormen  te  laten  gebeuren,
mochten  we  steeds  een  beroep
doen  op  de  hulp  van  onze
preventieadviseurs.  Deze  prach-
tige infrastructuur, gekoppeld aan
de inzet en de competenties van
de  leerkrachten,  is  ongetwijfeld
het  ideale  fundament  om  van
deze opleiding een echt parade-
paardje te maken.”

PERFECTE TIMING

Ludo  Philtjens,  opvoeder  en
verantwoordelijke  voor  de
gebouwen,  fungeerde  als
interne technische adviseur en
coördinator  bij  de  verbou-

wingen:  “Bij  de  vernieuwing
van onze keuken ben ik op zoek

gegaan  naar  een  firma  die
professionele wandbekleding kon
voorzien. Op die manier kwam ik
terecht bij Becopanel, specialist in
hygiënische binnenafwerking van
ruimtes. Bovendien ving ik hier en
daar  goede  referenties  van  het
bedrijf op. Ik nam contact op met
de  bedrijfsleider,  Jean  Van  de
Putte,  en  zo  is  de  bal  aan  het

rollen gegaan.  Voorwaarde  was
dat de keuken gebruiksklaar was
in september en dat is hen gelukt.
Ik kan het bedrijf enkel maar een
pluim  toewerpen  voor  zijn
perfecte  afwerking,  timing  en
opvolging van de werken.”

BINNENAFWERKING

“De  afwerking  bestaat  uit  glas-
vezelversterkende  polyester  en
rvs.  Geïsoleerde  polyester  muur-
bekleding  voor  de  buitenmuren,
scheidingswanden in polyester en
een  grote  koelcel”,  vertelt  Jean
Van  de  Putte,  zaakvoerder  van
Beco. “In de koelcel werden door
middel  van  scheidingswanden
verschillende  compartimenten
voorzien.  Aangevoerde  grond-
stoffen,  zoals  zuivel,  vlees,
groenten  ...  worden  hierdoor
netjes  van  elkaar  gescheiden.
Bovendien werd er nog een apart
compartiment voorzien voor klaar-
gemaakte  voedingscomponenten
en volledige gerechten. De diep-
vriescel, alle deuren en de hoek-
afwerkingen zijn in rvs.”

HOGER NIVEAU

“Het  was  een  drastische  ver-
bouwing, maar dankzij  het team
van  het  BuSO  en  de  goede
samenwerking  met  Beco  is  het
een  echt  pareltje  geworden”,
glundert  Philtjens  trots.  “Het
project  heeft  onze  school  echt
naar een hoger niveau getild. Dit
komt  onze  leerlingen  enkel  en
alleen maar ten goede.” 

De koude keuken met 
onder andere rvs-deuren naar  
de refter, een cel met stockage  
voor niet-gekoelde voeding    

en een scheidingswand    
met afgeschuurde rvs-top     

               Polyester sandwichpanelen
       met kopse kanten in rvs
      scheiden de verbinding
    van de keuken naar de
   wasplaats in twee: vuile

   toevoer en propere retour
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NIEUWE GROOTKEUKEN TILT
OPLEIDING NAAR HOGER NIVEAU
PROFESSIONELE PRAKTIJKKEUKEN VOOR BUSO DE RICHTER DANKZIJ BECO

uSO De Richter in Genk biedt kinderen die in het gewoon 
secundair onderwijs niet terechtkunnen, een kans om zich 

op professioneel gebied waar te maken. Leerlingen kunnen er onder andere 
terecht voor een opleiding tot grootkeukenmedewerker. Zo'n zes jaar terug werd 
er een volledig professioneel uitgeruste grootkeuken gebouwd.

B

Isabel Boons
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