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De sterk toenemende vraag naar de hoog-
waardige producten van De Weerd Spe-
cerijen in Steenwijk noopte het bedrijf tot 
een substantiële uitbreiding. Een bestaand 
opslagmagazijn werd omgebouwd tot een 
nieuwe productiefaciliteit die voldoet aan 
de strengste eisen ten aanzien van voedsel-
veiligheid. “Aangezien De Weerd Specerijen 
en wij elkaar goed kennen, werd al in vroeg 

Luchthuishouding 
geregeld met 
Filtex Airsocks

De luchthuishouding van de nieuwe 
productiefaciliteit van De Weerd Spe-
cerijen in Steenwijk wordt geregeld met 
Filtex Airsocks van Lampe Group. Dit 
beproefde luchtverdeelsysteem waar-
borgt een optimaal, tochtvrij binnen-
klimaat en voorkomt in het productie-
proces bovendien de overdracht van 
allergenen.
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Afb. 1 Filtex Airsocks van Lampe Group bij 

De Weerd Specerijen

stadium van het project contact met ons op-
genomen over de luchthuishouding in de 
nieuwe fabriek”, zegt director sales en servi-
ces Maarten Stuurman, die leiding geeft aan 
de verkoop- en serviceafdeling van Lampe 
Group.

Rechtstreeks contact
Het project bij De Weerd Specerijen illu-
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Over Lampe Group
Lampe Group, onder leiding van algemeen 
directeur Quintus Lampe, telt circa 75 me-
dewerkers, waarvan 45 in de productie. 
Het familiebedrijf uit Sneek pro� leert zich 
als ‘Creators of hi-tex solutions’ in de vol-
le breedte van de procesindustrie en ook 
ver daarbuiten. Om die reden heeft het be-
drijf zijn activiteiten ondergebracht in vijf 
marktgerichte divisies:
•  Filtex: stof-, lucht- en vloeistoffi ltratie, 

luchtverdeling en ventilatietechniek
•  Sieve & Flextex: zeefbespanningen, 

zeefgazen, � exibele verbindingen
•  Techtex: producten voor sport, defensie, 

gezondheidszorg en transport & opslag
•  Laundrytex: producten voor de wasserij-

industrie 
•  Eurofelt products: technisch, design- en 

akoestisch vilt

streert de voordelen van een vroegtijdig, 
rechtstreeks contact met de eindklant. “Het 
is in die fase nog mogelijk om alle denkbare 
uitvoeringen en opties met elkaar te bespre-
ken, te overwegen en eventueel in te meten. 
Gaat de voorkeur uit naar vaste kanalen of 
de gemakkelijk te reinigen en te wisselen 
Airsocks? We kunnen adviseren over onze 
specifi ek voor de voedingsmiddelenindu-
strie geschikte materialen en ophangsyste-
men. Samen met de klant, de leverancier 
van de luchtbehandelkasten en de instal-
lateur wordt zo een optimale oplossing ge-
realiseerd. Daarbij kunnen we tot kort voor 
de uitvoering nog wijzigingen accepteren, 
omdat we de Airsocks in eigen huis confec-
tioneren.”

Multifunctioneel
De uiteindelijk gekozen Airsocks-confi gura-
tie bij De Weerd Specerijen beslaat de com-
plete productiefaciliteit en is multifunctio-
neel. “De luchtbehandeling heeft in grote 
lijnen twee doelstellingen”, vat Maarten 
Stuurman samen. “Het gaat om klimatiseren 
– het tochtvrij bewerkstelligen van de juiste 
temperatuur en luchtvochtigheid – en het 
in stand houden van een luchthuishouding 
die de allergene en niet-allergene produc-
tieruimten gescheiden houdt, om stofover-
dracht te voorkomen. In de ruimten waar 
mensen werken worden de Airsocks boven-
dien gebruikt voor koeling of verwarming.”

Maatwerk
De Airsocks met ophangsysteem zijn voor 
deze toepassing op maat gemaakt, rekening 

houdend met onder meer de vorm van het 
zadeldak van het gebouw. De grootste dia-
meter van de textiele, blauwe slangen be-
draagt 900 mm. Lampe Group tekende ook 
voor de montage van het geheel. De lucht 
voor de Airsocks is afkomstig van lucht-
behandelkasten die zijn voorzien van een 
drukregulering en een systeem voor warm-
terugwinning.

Onderhoud
Op de Filtex Airsocks wordt vijf jaar garan-
tie gegeven. “Een voorwaarde is dan wel dat 
wij het onderhoud en de bewassing doen, 
zodat de slangen optimaal luchtdoorlatend 
blijven. De Airsocks zijn eenvoudig te de-
monteren, maar de reiniging en desinfec-
tie vraagt om een speciaal procedé. Dat is 
ook nodig om de brandwerendheid intact 
te houden en krimp te voorkomen. Voorts 
controleren we de Airsocks en ophanging 
op onvolkomenheden. Zo nodig voeren we 
zelf vakkundige reparaties uit. Onze monta-
ge-teams staan borg voor een probleemloze 
wisseling van de slangen.”

Wissel- of reserveset
Gedurende de periode dat de Airsocks in on-
derhoud zijn, kunnen eventueel noodslan-
gen worden ingezet om het binnenklimaat 
zo goed mogelijk te handhaven. Desgewenst 
slaat Lampe Group een complete wissel- of 
reserveset op in haar eigen magazijn. Deze 
set wordt luchtdicht en donker in kunststof 
bakken verpakt, zodat geen  verkleuring en/
of beschadiging kan optreden.
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Lampe Group
Klompenmakersstraat 10
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Solids Rotterdam – stand F106

Afb. 2 Schematische indeling productie-logistiek De Weerd. De stort- en afvulruimten met Airsocks 

voor niet-allergene producten staan onder overdruk om allergenen buiten te houden. In de Mengerij en 

Palletiseerruimte wordt alleen met gesloten containers en verpakt product gewerkt, zodat daar geen 

kruiscontaminatie kan optreden en de Airsocks primair zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.

Afb. 3 Maarten Stuurman, director sales en 

services Lampe Group
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