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Als voedselverwerkend bedrijf wil je de kwaliteit, hygiëne en 
veiligheid van je productieruimte goed kunnen waarborgen. 
Maar vooral wil je je richten op datgene waar je sterk in bent: 
de lekkerste producten maken. Sijtsma Noord begrijpt dit als 
geen ander. De specialist in vloeren, wanden, plafonds en 
staalconstructies ontzorgt bedrijven met slimme HACCP-oplos-
singen.

Sijtsma Noord heeft alle kennis en vakmanschap in huis om 
productieruimtes te voorzien van een goede basis die voldoet aan 
de strenge HACCP-regelgeving. Het bedrijf biedt een totaalpakket 
aan van inspectie tot advisering, budgettering en uitvoering tot en 
met nazorg. Hierbij wordt geput uit ruim 35 jaar ervaring. Sijtsma 
Noord werkt voor uiteenlopende branches, vooral in de groeiende 
zuivel- en voedingsmiddelenindustrie. Klanten zijn onder anderen 
Ausnutria Hyproca, FrieslandCampina, bakkerijen en bedrijven die 
vis, vlees en wildproducten verwerken. Sijtsma Noord is ook actief 
in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, België en Italië.

Speciale coatings
De hygiëne in productieruimtes luistert nauw. Bacteriën en kiemen 
kunnen zich nestelen op ondergronden of in kieren die moeilijk 
bereikbaar zijn. Het reinigen van dergelijke ondergronden is 
ingewikkeld, waardoor de omgeving nooit helemaal vrij is van 
micro-organismen. Sijtsma Noord werkt met biocidevrije coating-
systemen die speciaal zijn ontwikkeld om de aanhechting van vuil 
tegen te gaan waarin bacteriën en kiemen zich kunnen nestelen en 
ontwikkelen. Door het zeer sterk verdichte oppervlak van de 
coating krijgt vuilaanhechting geen kans en wordt het aanhechten 
van micro-organismen vermeden. Daarnaast zijn de coatings 
bijzonder goed te reinigen. Dit zorgt samen voor een gezonde 
werkomgeving.

Bij een samenwerking met Sijtsma Noord is de klant ervan verze-
kerd dat hij voldoet aan de HACCP-regelgeving. Sijtsma Noord 
adviseert haar klanten graag welk type coating het meest geschikt 
is voor hun vloeren, wanden, plafonds en staalconstructies. Naast 
het leggen van HACCP-vloeren kunnen ook wanden, plafonds en 
staalconstructies worden voorzien van een passend coatingsys-
teem. Ook het coaten van tegelwanden en tegelvloeren behoort 
tot de mogelijkheden. 

De coatings hebben meerdere voordelen. Zo is een vloer met 
naadloze en porieloze HACCP-coating niet alleen hygiënisch, maar 
ook waterafstotend, stoot- en slijtvast en dus onderhoudsvriende-
lijker.
Om de coating werkzaamheden zo goed en snel mogelijk te laten 
verlopen, ontwikkelt Sijtsma Noord continue nieuwe technologie-
en. Daarnaast worden de medewerkers regelmatig bijgeschoold in 
productkennis en het beheersen van de nieuwste toepassingstech-
nieken op het gebied van (HACCP) coatings.

Extreem hoge eisen
Binnenkort levert Sijtsma Noord een groot project op bij Ausnutria 
Hyproca in Heerenveen. De babypoederfabriek is voorzien van 
nieuwe wanden en plafonds; allemaal gecertificeerde HACCP-sys-
temen. “De HACCP-eisen in de voedingsmiddelenindustrie worden 
steeds strenger ”, weet Alexander Alberts, Technical & Quality 
Manager bij Sijtsma Noord. “Dit geldt helemaal voor een fabriek 
waar zuigelingen- & kindervoeding wordt gemaakt,” aldus Gerrit 
Bijlsma, Projectmanager QA/milieu/transitie bij Ausnutria Hyproca”. 
Wij zijn dan ook erg trots dat Ausnutria Hyproca dit mooie project 
aan ons heeft toevertrouwd.

Bij Ausnutria Hyproca wordt onder meer een meervoudig lagen-
systeem op de muren aangebracht. Hiermee wordt de hygiëne 
optimaal gewaarborgd. Sijtsma Noord geeft op het systeem maar 
liefst vijf jaar garantie, volgens Alberts is dit uniek in de sector. 
“We garanderen dat alle lagen goed op hun plek blijven en dat de 
afwerking optimaal is. Dankzij het meervoudig lagensysteem krijg 
je bijvoorbeeld geen bubbeltjes op de muur, waar zich vuil zou 
kunnen ophopen.”

Sijtsma Noord kan een inspectie en renovatieproces uitvoeren 
terwijl de productie van het betreffende bedrijf blijft draaien. “Dit 
betekent weinig tot geen omzetverlies door stagnatie van de 
productie”, zegt Alberts. “Van het kaal halen tot het reinigingen en 
het aanbrengen van een nieuwe coatinglaag; we kunnen het 
allemaal doen terwijl de productie draait. Dit is mogelijk doordat 
we het proces opdelen in stukjes.”

Certificaten
Veiligheid, betrouwbaarheid en levering binnen de afgesproken 
tijd hebben de hoogste prioriteit bij Sijtsma Noord. Het VCA 
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)- en 
HACCP-gecertificeerde bedrijf werkt uitsluitend met hoogwaar-
dig en modern materieel. Bij de werkzaamheden worden de 
nieuwste methoden, technieken en vakkennis toegepast. Ook de 
HACCP-systemen waarmee Sijtsma Noord werkt, hebben diverse 
certificaten toegekend gekregen, zoals het INS FoodGrade-certi-
ficaat en het TNO-certificaat. “Ook onze coatings zijn gecertifi-
ceerd, wat betekent dat ze in direct contact mogen komen met 
voedsel, zonder dat het de geur of smaak beïnvloedt”, licht 
Alberts toe. 

commentaar

NB: wat komt er op de rechter pagina van deze advertorial 
spread? Ik zou de tekst iets meer over twee pagina’s verde-
len, zodat de foto op de linker pagina wat groter kan. 
Echt veel groter dan dit , kan de foto niet, dus dat is 
geen optie.

Sijtsma Noord ontzorgt met slimme HACCP-oplossingen
‘Productie draait gewoon door tijdens renovatie’

Of het nu gaat om grote, complexe of juist kleine en eenvou-
dige vraagstukken; voor Sijtsma Noord zijn ze allemaal even 
interessant. Het team denkt graag met bedrijven mee om tot 
een passende en werkbare oplossing te komen. Kijk voor meer 
informatie op www.sijtsma-noord.nl.


