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DOSSIER Veiligheid in de tuinbouw, een must
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MACHINES MAKEN OP 
MAAT VAN DE GEBRUIKER
Vanhoucke Machine Engineering uit Moorslede is een belangrijke fabrikant van 
oogst- en verwerkingsmachines voor vollegrondsgroenten. Men produceert ook 
machines voor mechanische en thermische onkruidbestrijding. In hun hele 
productie- en verkoopproces staat veiligheid voorop. Hoe vertalen ze dat naar 
hun klanten? – Jan Van Bavel

Eerst werkte Johan Vanhoucke 
10 jaar buitenshuis. Daarna startte 
hij in zijn garage in Izegem met de 

fabricatie van aanhangwagentjes en het 
herstellen van landbouwmachines, een 
uit de hand gelopen hobby. In 1991 kocht 
hij een schrijnwerkerij in Moorslede en 
begon er machines te maken. Samen met 
echtgenote Lut Desmedt breidt hij het 
familiebedrijf om de 5 jaar uit. Vanhoucke 
Machine Engineering ontwerpt en con-
strueert oogst- en verwerkingsmachines 
voor grove groenten (prei, kool, knolsel-
der en venkel), zoals rooiers, schoonma-
kers, snijmachines en complete verwer-
kingslijnen. Verder fabriceert het bedrijf 
ook machines voor mechanische on-
kruidbestrijding, zoals schoffelmachines, 
wiedeggen, dwarswieders en thermische 

onkruidbranders. Johan staat in voor de 
algemene leiding, de coördinatie van de 
werkplaats, innovatieve ideeën en de 
biologische onkruidbestrijding, terwijl Lut 
de boekhouding en administratie ver-

zorgt. Vier jaar geleden stapte oudste 
zoon Steven (28) mee in het bedrijf. Hij 
volgt de verkoop, klantencontacten en het 
3D-ontwerpen op. Jongste zoon Maarten 
(26) verzorgt sinds 2 jaar deeltijds de 
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elektronica en de programmatie van de 
machines. Hij is ook halftijds onderzoeker 
aan de UGent. Intussen rijst in de buurt 
een nieuw pand uit de grond op een 
oppervlakte van 5000 m², dat in het 
najaar in gebruik wordt genomen. Daar 
zal het ontwerp, de programmering en 
montage van de elektronica gebeuren. De 
constructie en assemblage blijven op de 
oorspronkelijke locatie, waar de lasafde-
ling uitgebreid wordt. Naast de nieuw-
bouw liggen proefvelden van 1 ha, waar 
de nieuwste ontwikkelingen getest wor-
den. Het grootste deel van de productie 
(80%) wordt in het buitenland afgezet; 
vooral in Nederland en Frankrijk. Maar 
het bedrijf heeft ook klanten in Zweden, 
Rusland, Polen, Canada, Marokko … De 
rest (20%) wordt in België verdeeld.

Veiligheid start bij ontwerp
“Al van bij het ontwerp van de machines 
zijn we met de veiligheid ervan bezig”, 
zegt Steven. Maarten staat er ook op om 
zo veel mogelijk het aspect ergonomie in 
te bouwen. “Een machine moet worden 
aangepast aan de gebruiker en niet 
omgekeerd”, aldus Steven. “Hier start het 
begrip ‘veiligheid’ dus al. In het ontwerp 
houden we er rekening mee dat de ma-
chine veilig is en dat je ermee kan wer-
ken, ook in ‘vuile’ omstandigheden. 
Verder krijgen we input van de gebrui-
kers, waardoor de volgende machines 
makkelijker worden in gebruik. We 
ontwerpen onze machines volledig in 3D, 
waardoor de sterke en zwakke punten in 
het proces naar voren komen en we die 
laatste kunnen verbeteren voordat de 
machine gemaakt wordt.” De inwerking-
stelling van een machine moet goed zijn, 
zowel naar onderhoud als veiligheid toe. 
“Elke machine wordt, waar nodig, met 
beschermkappen geleverd. Er wordt 
uitdrukkelijk gevraagd om die niet te 
verwijderen. Veiligheid is nooit een optie 
voor ons, maar altijd de standaard. Dat 
geldt ook in onze werkplaats, waar onze 
medewerkers waar nodig hun veilig-
heidsbril en -handschoenen moeten 
dragen.”

Ingebouwde PLC
“Onze machines met een verhoogd 
veiligheidsrisico worden ook extern 
nagekeurd, zodat we zeker zijn dat we 
ons huiswerk goed gedaan hebben en de 
machines voldoen aan alle geldende 
normen”, vertelt Steven. “We gaan zelf 
nog verder dan de bestaande normen. Zo 

willen we onze geavanceerde machines 
stuk voor stuk uitrusten met een PLC. 
Dat is een ingebouwde computer die 
wordt gebruikt om de machine aan te 
sturen en een continue controle uitvoert 
op het elektrische circuit en de gemaakte 
handelingen. Dat doen we voor het ge-
bruiksgemak, maar ook voor de veilig-
heid. We bouwen bij deze machines ook 
snelheids- en gasdruksensoren in om het 
volledige proces te controleren en bij te 
sturen waar nodig. We werken al met PLC 
bij de automatische preirooiers en zullen 
die nu steeds meer toepassen, zeker bij 

thermische onkruidbranders vanwege 
het verhoogde risico, maar ook stap voor 
stap bij alle nieuwe machines, vooral 
rooiers. Vroeger had je veel kennis nodig 
om met de machine te kunnen werken. 
Met de nieuwe technologieën kunnen we 
meer ondersteuning bieden, vooral aan 
de mensen die met personeel werken en 
de machine niet kennen. Die kunnen op 
relatief korte termijn met de machine 
leren werken en begrijpen wat er ge-
beurt.”

Raadpleeg de handleiding
“We overlopen altijd de belangrijkste 
aspecten van de handleiding bij de ma-
chine”, aldus Steven. “Als je ze gebruikt 
zoals in de handleiding is aangegeven, 

kan er eigenlijk niets fout mee gaan. Op 
de machines die met een PLC zijn uitge-
rust, kan je de handleiding ook op het 
scherm raadplegen. Bij nieuwe machines 
krijg je de handleiding op papier en wordt 
die ook in een koker op de machine 
bevestigd. Zo weet de klant steeds hoe hij 
de machine moet gebruiken. Zit hij toch 
met een vraag, dan kan hij ons uiteraard 
bellen.”

Secure afwerking
Vanhoucke kiest voor een secure afwer-
king van de machines. “Inox platen 
ronden we altijd af. Dat is iets duurder, 
maar wel veiliger. Een goede afwerking 
van de materialen vinden we belangrijk. 
Alle bouten monteren we met vetten. Zo 
kan je ze in de toekomst makkelijker 
demonteren. Ze moeten uiteraard wel 
goed onderhouden worden. Op het chas-

sis van elke machine die we verkopen 
monteren we ook een CE-plaatje. Die 
markering garandeert de klant dat het 
toestel veilig is als het volgens de voor-
schriften wordt gebruikt. Hij krijgt ook 
een CE-attest mee met de normen 
waaraan machines moeten voldoen. Elke 
machine wordt uitgebreid getest voor ze 
bij ons de deur uitgaat. Branders worden 
minstens een halfuur proefgedraaid, 
waarbij we elk aspect controleren. Door 
de schaalvergroting van de bedrijven zal 
veiligheid alsmaar belangrijker worden. 
Zeker als je werkt met diverse werk-
nemers heb je een grote verantwoorde-
lijkheid over het naleven van een goed 
veiligheidsbeleid op je bedrijf”, besluit 
Steven.  n

Veiligheid is bij Vanhoucke 
nooit een optie, maar altijd 
de standaard.

Zonen Steven en Maarten Vanhoucke, naast hun ouders Lut en Johan, in de assemblagehal.
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