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Vallen van
hoogte
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De afgelopen tien jaar zijn er zestien
doden gevallen in de agrarische
sector door een val van hoogte. Bij
bloembollenbedrijven zijn ruimtes
boven de cellen, maar ook andere
zolders, vaak niet (voldoende) afgeschermd. Zorg er daarom voor
dat er bij nieuwbouw afscherming
wordt geplaatst. Dat gebeurt niet
standaard, hoewel dat wel een wettelijke eis is. De kans dat iemand
over de rand valt, is misschien niet
zo groot, maar omdat de ernst van
het letsel zeer groot tot dodelijk is,
heeft het plaatsen van afscherming
een hoge prioriteit.
Er zijn verschillende manieren om
vallen van zolders te voorkomen:
• Zorg voor een goed hekwerk. Deze
moet voorzien zijn van een stevige
leuning op ten minste 1 meter
boven het werkvlak, een tussenregel op circa 55 cm en een 15 cm
hoge kantplank (indien er voorwerpen van zolder kunnen vallen
of rollen).
• Een verplaatsbaar of wegschuif-

baar hekwerk, om ook met de
heftruck spullen op en van de
zolder te plaatsen. Let erop dat
niet vergeten wordt het hekwerk
weer te sluiten.
• Een afzetting met bijvoorbeeld
een rood-witte afzetketting kan
volstaan indien het betreden tot 2
meter van de zolderrand beperkt
kan blijven.
• Een duidelijk markering is voldoende als de afstand tot 4 meter
van de rand beperkt blijft en dan
mag fysieke afzetting ook achterwege blijven.
• Volledig afgeschermde, dichte zolders zijn steeds vaker gebruik.
• Afscherming mag achterwegen
blijven wanneer het niet nodig is
om de zolder te betreden en alles
er met de heftruck op en af kan
worden gezet. Zorg ervoor dat de
te verplaatsen voorwerpen niet
van de lepels kunnen vallen of
glijden. Zet spullen zo mogelijk op
pallets of plaats ze in kuubskisten.
• Uiteraard moet de zolder voldoende draagkracht hebben. Als de zol-

der ook wordt betreden, dan moet
deze voldoende vlak en stroef zijn.
Steeds meer bloembollenbedrijven
hebben schaarliften, maar de heftruck wordt ook wel gebruikt als
personenlift. Daar zijn vaak ongelukken bij voorgekomen. Daarom is
het slechts onder strikte voorwaarden toegestaan:
• De heftruck mag alleen worden
gebruikt op moeilijk bereikbare
plaatsen waarbij meer geëigende
middelen (zoals een hoogwerker)
grotere gevaren met zich meebrengen of redelijkerwijs niet ingezet
kunnen worden.
• Er moet een geborgde werkbak
worden gebruikt.
• Het mag jaarlijks hooguit enkele
keren plaatsvinden.
• Het mag niet langer dan 4 uur per
keer duren.
• De medewerkers op de heftruck
en in de werkbak moeten goed
zijn geïnstrueerd.
• Medewerkers moeten zich houden
aan de afspraken.
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