achtergrond

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

Geef brandstofdief
geen kans
Vanaf 1 juli 2013 is in voertuigen met een dieselmotor alleen blanke diesel toegestaan. En dat maakt
de brandstofvoorraadtank een interessant object voor brandstofdieven. Enkele tips om het deze
lieden lastiger te maken.

M

et de omschakeling van rode
naar blanke diesel wordt de
landbouw geconfronteerd met
een nieuw probleem. Was tot voor kort rode
diesel alleen bruikbaar in landbouwvoertui
gen. Die beperking verdwijnt op 1 juli 2013.
Brandstof in voorraadtanks op landbouw- en
loonbedrijven is ook in andere dieselvoer
tuigen goed bruikbaar. De kwaliteit van de

Bij installaties met een elektrische pomp is het raadzaam om ‘s nachts de stroom af te sluiten.
Loonbedrijven zouden kunnen overwegen om het personeel een tankpas te verstrekken.

18

LandbouwMechanisatie februari 2013

diesel is geen probleem. Weliswaar wordt
landbouw- en vrachtwagendiesel vaak voor
zien van ‘dopes’ die de onderdelen van de
motor reinigen. Maar deze toevoegingen zijn
geen enkel punt voor auto’s met een diesel
motor. Beide soorten brandstof kunnen door
elkaar worden gebruikt. En daarmee wordt
de voorraadtank op het boerenerf een ideaal
doelwit voor criminelen.

Om brandstofdiefstal uit deze tanks te voor
komen, zijn diverse maatregelen denkbaar.
Denk daarbij niet alleen aan de voorraad
tanks, maar ook aan de brandstoftanks van
trekkers en landbouwvoertuigen.

Vanuit huis zichtbare tank
Kies een plek op het erf die je vanuit huis goed
in de gaten kunt houden. En monteer bewe
gingssensoren die automatisch de verlichting
ontsteken als er iemand in de buurt komt van
de voorraadtank. Overweeg ook de mogelijk
heid om het terrein met slagbomen af te
sluitenof de installatie te voorzien van een
infraroodcamera. En als het woonhuis en
bedrijfsgebouwen ver uit elkaar liggen, zou
je kunnen overwegen om de voorraadtank te
verplaatsen.

Achter slot en grendel

Slot op tank: averechts effect

Als je medewerkers met trekkers en motor
voertuigen ’s avonds op het bedrijf terug
komen, is het raadzaam het voertuig af te
tanken. Op die manier is de kans dat er
vocht in de tank komt het kleinst. Maar een
volle tank op een trekker of zelfrijder is ook
een interessant object voor brandstofdieven.
Parkeer daarom het afgetankte voertuig bij
voorkeur in een afgesloten schuur of dicht
bij de met verlichting beveiligde voorraad
tank.

In tegenstelling met auto’s zijn de brand
stoftanks op landbouwmotorvoertuigen
vaak gemakkelijk bereikbaar. Is de vulpijp
afgesloten met een tankdop met slot, dan is
het voor brandstofdieven een klein kunstje
om een gat te boren en vervolgens de jerry
cans te vullen. Zijn die vol, dan stroomt de
resterende diesel gewoon weg. Resultaat?
Diesel weg, tank stuk (een nieuwe is duur)
en vervuilde grond die gereinigd moet wor
den. Bij een tankdop zonder slot ben je
meestal alleen de diesel kwijt.

Verlichte parkeerplek
Als je trekkers niet bij huis kunt stallen,
probeer dan een parkeerplek in of nabij het
dorp te vinden, die ’s nachts goed verlicht is
of – liever nog – waar toezicht is.

Stroom afsluiten

Mobiele tankwagen

Op veel voorraadtanks zit een elektrische
pomp. Door ’s avonds de stroom af te slui
ten, maak je het brandstofdieven moeilijker
om te tanken. Op loonbedrijven is het soms
een komen en gaan van medewerkers. Door
de chauffeurs een tankpas te geven, beperk
je het risico dat vreemden gaan tanken.

Op lange dagen moet de brandstoftanks van
grootverbruikers tussentijds worden gevuld
vanuit een mobiele tankwagen. Aan het eind
van de dag wordt de mobiele tankwagen
idealiterook afgevuld en goed weggezet,
hetzij bij de grote voorraadtank dan wel
in een goed afgesloten ruimte.

Overweeg de voorraadtank een plek te geven die vanuit huis zichtbaar is en
om de installatie te voorzien van bewegingssensoren die ervoor zorgen dat
de verlichting aangaat als er iemand in de buurt komt van de voorraadtank.

Blijf attent
Realiseer je dat je met de overstap naar
blanke diesel meer zorg moet besteden aan
het transport en de opslag van diesel. Over
tuig je personeel van het nut om bij het
aftanken zorgvuldig te werk te gaan. Vraag
ze te letten op verdachte personen en voer
tuigen in de buurt van de voorraadtank.

Vergeet niet de mobiele tankwagen aan het eind van de dag af te vullen
en te stallen op een afgesloten plek. Als dat niet mogelijk is, zet de wagen
dan op een goedverlichte plek.
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