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Wist je dat onze sector op de weinig benijdenswaardige derde plaats staat wat het risico op
ongevallen betreft? Elk ongeval op een land- of tuinbouwbedrijf is er één te veel. Prevent
Agri-medewerkers Mieke Sevenans en Robin De Sutter vertellen hoe ze met praktische
tips en eenvoudige oplossingen bedrijfsleiders bewustmaken én adviseren. – Jan Van Bavel
sector gebeuren er nog meer ongevallen.
Ook het aantal beroepsziekten ligt in onze
sectoren vrij hoog. Er is dus nog veel
werk aan de winkel. “De meeste ongevallen zijn te wijten aan verplettering (vaak
met heftrucks), valpartijen, verstikking en
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e preventiedienst Prevent Agri
Vlaanderen werd in 2001 (toen
nog als Preventagri) in het leven
geroepen. In 2015 kwam er een doorstart
dankzij de inspanningen van de werkgeversorganisaties Boerenbond, AVBS, BFG
(Belgische Federatie Groenvoorzieners)
en de werknemersorganisaties ABVV,
ACV en ACLVB. Het doel was en is nog
steeds het aantal ongevallen in de landen tuinbouw terug te dringen. Prevent
Agri telt twee fulltimemedewerkers:
Mieke Sevenans en Robin De Sutter. De
werking van Prevent Agri verloopt volledig via de sociale fondsen landbouw,
tuinbouw en tuinaanleg en wordt dus
door de sector zelf gefinancierd.

Wees je bewust van de gevaren
De land- en tuinbouwsector staat op de
derde plaats wat het aantal ongevallen
betreft. Enkel in de transport- en bouw-

Prevent Agri-medewerkers Mieke Sevenans en
Robin De Sutter.
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vergiftiging (vaak door mestgassen) en
meegesleurd worden door draaiende
onderdelen van machines”, vertelt Robin.
“Het niet dragen van persoonlijke beschermingskledij (handschoenen, veiligheidsschoenen …) helpt daar natuurlijk
niet bij”, zegt Mieke. “Heel wat landbouwers hebben een kettingzaag, maar wie
van hen draagt een kettingzaagbroek
tijdens het zagen? Welke tuinder draagt
er een gelaatsmasker bij het gebruik van
fytoproducten? Nochtans is die bescherming een minimale maatregel die hen
veel narigheid kan besparen. Een vaak
gebruikt argument is: ik doe dat al jaren
zo, en dat is nog nooit een probleem
geweest. Dat is een typisch voorbeeld van
‘bedrijfsblindheid’. Tja, dan heb je misschien al die jaren geluk gehad.”
Bewustwording is essentieel. “Je bewust
zijn van potentiële gevaren is enorm
belangrijk”, aldus Robin. “Neem nu de
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Het aantal jaarlijkse dodelijke ongevallen
is gelukkig vrij beperkt, maar elk ongeval
blijft er één te veel. “Veel arbeidsongevallen – sommige slechts met kleine gevolgen – worden niet aangegeven”, pikt
Mieke hierop in. “Zo zijn zelfstandige
ondernemers en bedrijfsleiders niet
verplicht om ze aan te geven. Daarom
kun je ervan uitgaan dat de cijfers uit de
officiële ongevallenstatistieken nog maar
het topje van de ijsberg vormen en er dus
veel meer ongevallen op land- en tuinbouwbedrijven gebeuren dan we denken.
De meeste ongevallen doen zich voor in
de deelsectoren met de meeste tewerkstelling: tuinaanleg, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw.”

Audits met pasklare oplossingen
Prevent Agri verspreidt informatie via
haar website, nieuwsbrieven en deelname aan beurzen. Mieke en Robin
steken meer dan 50% van hun tijd in
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Meer inzetten op bedrijfsniveau

© PATRICK DIELEMAN

Topje van de ijsberg
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ruime omgeving een ongeval heeft voorgedaan. “Tot pakweg een halfjaar daarna
wordt er dan heel voorzichtig gewerkt,
maar nadien verslapt de aandacht weer”,
zegt Robin daarover.

zijnswet af. Daarna volgt een rondgang op
het bedrijf, waarbij we foto’s nemen van
de diverse pijnpunten. Aan de hand
daarvan stellen we ons verslag op. Daarin
krijgt de land- of tuinbouwer een overzicht van de zaken waarmee hij aan de
slag kan: pijnpunten die heel snel aangepakt moeten worden en zaken die op
termijn kunnen worden ingepland. Dat
gaat van ergonomie over brandveiligheid
tot machineveiligheid. Dat verslag is
vertrouwelijk en gaat niet naar een
inspectiedienst of een verzekeringsagent.
Zodra hij het verslag ontvangen heeft, is
het de verantwoordelijkheid van de boer
of tuinder om daar iets mee te doen. We
komen nadien niet terug op het bedrijf
om dat te evalueren, tenzij op uitdrukkelijke vraag. Daarbij kunnen we dan ingaan
op specifieke vragen rond arbeidsveiligheid. De lijst met pijnpunten kan trouwens de basis vormen van hun verplicht
jaaractieplan. In dat kader kan het interessant zijn voor de bedrijfsleider om ons
nog eens terug te vragen, omdat hij dan
een nieuwe basis heeft voor zijn jaaractie- of globaal actieplan.”
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Je bewust zijn van potentiële
gevaren is enorm belangrijk.

audits die de bedrijfsleider pasklare
oplossingen bieden. Zo’n audit is gratis
voor leden van Boerenbond, AVBS en
BFG, niet-leden betalen 150 euro. De
vraag voor een audit komt altijd van de
bedrijfsleider, die bijvoorbeeld doorverwezen is door een Boerenbondconsulent.
“We ervaren dat maatwerk leveren veel
meer effect heeft dan spreken voor een
groep die luistert maar er verder weinig
mee doet”, stelt Robin. “We maken een
afspraak met de bedrijfsleider, brengen
een bezoek aan het bedrijf en overlopen
een algemene vragenlijst”, vertelt Mieke.
“Om het bedrijf te schetsen toetsen we
daarin de algemene zaken rond de wel-

Bo

ongevallen die veroorzaakt worden door
contact met draaiende onderdelen van
machines. Een heel groot deel daarvan is
het gevolg van een ‘probleemmoment’,
zoals een verstopte machine waarbij de
bedrijfsleider iets wil uittrekken of de
machine verder wil duwen. Door dat
trekken of duwen schiet het mechanisme
weer in gang, waardoor hij wordt meegesleurd. Je eerste reactie bij zo’n probleemmoment moet altijd zijn: de machine uitschakelen en pas daarna gaan
kijken wat er aan de hand is. Een ander
voorbeeld is een probleem dat zich
voordoet bij werkzaamheden in de mestkelder. Bij een hoge concentratie van
mestgassen kan een halve minuut in die
kelder doorbrengen al dodelijk zijn.”
Mieke en Robin ervaren dat land- en
tuinbouwers zich vaak wel bewust zijn
van de gevaren, zeker als er zich in hun

Het dragen van handschoenen vermindert de
blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen
met meer dan 85%.

Volgens Mieke en Robin wordt het aspect
arbeidsveiligheid nog in te weinig zaken
meegenomen. “Er zou nog veel meer op
arbeidsveiligheid moeten worden ingezet
op bedrijfsniveau”, stelt Robin. “Elk
bedrijf zou zich moeten laten doorlichten
door een onafhankelijke persoon of
instantie. Denk niet ‘mij zal het niet
overkomen’, want een arbeidsongeval
gebeurt voor je het beseft …” n

WAT KOST EEN ONGEVAL JE?
De baten van preventie zijn eigenlijk gelijk aan het vermijden van de kosten bij
een ongeval. ‘Hoeveel kost dit arbeidsongeval aan mijn bedrijf?’ is een veel
gestelde vraag. Veel bedrijfsleiders weten niet hoeveel baten het implementeren van preventie oplevert en zullen dus ook niet snel geneigd zijn om
preventiemaatregelen te nemen. Intussen bestaan er diverse berekeningsmethoden (zoals de Preventmatrix) om situatie per situatie zwart op wit af te
leiden dat preventie altijd voordeliger uitkomt en het de moeite loont om te
investeren in arbeidsveiligheid. Algemeen genomen kun je als sprekend
voorbeeld de volgende cijfers hanteren: een arbeidsongeval dat leidt tot
10 dagen arbeidsongeschiktheid van één arbeider, zal het bedrijf om en bij
1000 euro/dag kosten. Als het gaat om een ernstig arbeidsongeval, loopt dit
bedrag op tot 5000 euro/dag.
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PROACTIEVE SCREENING BRANDGEVAAR
OP VEETEELTBEDRIJVEN
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Prevent Agri voert proactieve screenings uit voor KBC Verzekeringen op veeteeltbedrijven.
Tijdens zo’n audit wordt er specifiek gekeken naar één bepaald risicogebied, bijvoorbeeld
brand. De resultaten op vleesvee-, melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven tonen aan
dat heel wat risico’s gelijkaardig zijn op deze bedrijven. In dit artikel gaan we dieper in
op enkele problemen die in het slechtste geval kunnen leiden tot een bedrijfsbrand.
– Robin De Sutter, Prevent Agri & Frederik Goegebeur, KBC Verzekeringen

D

e elektrische installatie is op de
meeste bedrijven grotendeels in
orde, maar toch zijn er nog geregeld tekortkomingen. In vele gevallen
ontbreken de wettelijk verplichte keuringen van de elektrische installatie. Een
dergelijke keuring moet elke vijf jaar
herhaald worden door een externe dienst
voor technische controle (EDTC). Ook
voor privégebouwen geldt trouwens

dergelijke verplichting, zij het om de
25 jaar. Indien deze keuring ontbreekt op
een bedrijf, kan er niet worden gegarandeerd dat de installatie conform de
regels is en dat de verliesstroomschakelaars zullen werken bij een incident zoals
een kortsluiting. Ook het ontbreken van
equipotentiaalverbindingen (koperen
verbindingen) tussen alle metalen gedeelten van de stal en de aarding kan
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zorgen voor een vonk. In combinatie met
een explosieve atmosfeer (bijvoorbeeld
afkomstig van gassen uit de mestkelder)
kan dit leiden tot brand of explosie.
Verder moeten ook verlengkabels en hun
toebehoren degelijk zijn. Vaste verbindingen die uitgevoerd werden met losse
verlengkabels zijn niet toegestaan. Ook
de koppeling tussen (verleng)kabel en
stekker verdient de nodige aandacht. De

Met hun laagdrempelige
veiligheidsscreenings willen
KBC Verzekeringen en Prevent
Agri sensibiliseren en
informeren.
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In 2016 ondertekenden KBC Verzekeringen en Prevent Agri een samenwerkingsakkoord met het oog op het aanbieden
van laagdrempelige veiligheidsscreenings
bij haar klanten in de landbouwsector. Zo
draagt KBC Verzekeringen bij aan een
veiligere landbouw. Ook bedrijfsbranden
– voornamelijk in stallen – zijn helaas
jaarlijkse realiteit, leren de schadegevallen in onze portefeuille. We mikken met
deze samenwerking op actie, vandaar dat
we de drempel zo laag mogelijk houden
én de veiligheidsscreenings door de
onafhankelijke experten van Prevent Agri
laten uitvoeren. Na het bezoek van de
experten ontvang je een overzichtelijke
top 5 van de meest dringende veiligheidsissues. Aan de hand van foto’s ben je snel
en gericht op weg geholpen. Geen ellenlange boeken met regels dus …
Vicepremier en federaal minister van
Werk Kris Peeters juicht ons initiatief toe:
“Arbeidsveiligheid blijft een werkpunt in
de groene sectoren. Ik ben verheugd vast
te stellen dat KBC Verzekeringen via de

Heb je interesse of vragen, spreek dan je
KBC Verzekeringsagent aan.
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kan die oververhitten en brand veroorzaken. Om dit te vermijden, moet alles
regelmatig stofvrij gemaakt worden en
dienen elektrische componenten in de
mate van het mogelijke stofdicht te zijn.
Zo moet bijvoorbeeld de aansluiting van
een elektrische kabel in een stekker of
kast voorzien zijn van een gepaste en
goed aangedraaide spanwartel.

Screenings mikken op actie

en

Heel wat activiteiten in de veehouderij
gaan gepaard met stofproductie. Denk
maar aan voedermomenten, instrooien
van stallen en dergelijke. Dit stof zal zich
na verloop van tijd overal neerzetten. Na
verloop van tijd kan er zich, onder meer
op elektrisch materiaal (motoren van
voederinstallaties, verlichtingsarmaturen
en dergelijke) een dikke laag stof vormen. Indien de installatie haar geproduceerde warmte niet langer kwijtraakt,

samenwerking met Prevent Agri actief
zijn rol opneemt in het sensibiliseren van
de sector rond veilig gedrag. Door het
samenbrengen van expertise vanuit
verschillende actoren op het terrein
verhogen we onze slaagkansen om ons
doel te bereiken: het drastisch verlagen
van het aantal ernstige ongevallen.”
KBC Verzekeringen wil eerst en vooral
sensibiliseren en informeren. Het veiligheidsverslag behoort toe aan de landbouwer en heeft geen enkele impact op de
polissen of eventuele schaderegelingen.
Het is een vrijblijvende service, die waarde creëert. De service bieden we in eerste
instantie aan bij overnames en aan
starters, maar ook bestaande landbouwbedrijven kunnen van het aanbod genieten. Een eerste thema is de brandveilige
stal, met focus op veeteelt. Na een zestal
succesvolle pilootscreenings, is de volledige uitrol begin 2017 opgestart. Met
warmtebeeldcamera’s kunnen bijvoorbeeld preventief armaturen en elektriciteitskasten onderzocht worden op mogelijke problemen. n
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Stof

te beperken, is het steeds nodig om je op
een mogelijke brand voor te bereiden.
Als er brandblussers aanwezig zijn, kun
je een beginnende brand bestrijden en
een catastrofe vermijden. Een algemene
richtlijn is één brandbluseenheid per
150 m² vloeroppervlakte, met een minimum van twee per niveau. Staar je
echter niet blind op deze aantallen, want
een risicoanalyse van jouw bedrijf zal het
exacte aantal bluseenheden bepalen.

Bo

mantel van de kabel moet tot in het
armatuur, de kast of de stekker doorlopen, zodat eventuele trekkrachten niet
op de koperen draden terechtkomen,
maar op de mantel.

op

Standplaats machines en
voertuigen

C

Op elk bedrijf is er bij voorkeur een
duidelijke afscherming tussen de machines en brandbaar materiaal, zoals hooi
en stro. Deze compartimentering zorgt
ervoor dat de schade bij incidenten
beperkt wordt. Een defect aan een
tractor of machine (of kortsluiting in het
batterijcircuit: gebruik steeds de batterijschakelaar indien die aanwezig is) kan
immers leiden tot een brand. Als brandbare zaken binnen een beperkte afstand
staan, is een overslag niet ondenkbaar.

Brandbestrijdingsmogelijkheden
Niettegenstaande er heel wat zaken
mogelijk zijn om een brand op je bedrijf

PILOOTPROJECTEN ROND ASBEST
Een studie van VITO toonde aan dat bijna
alle asbesthoudende dakbedekking
(golfplaten, leien, afvoerbuizen …) die
ouder is dan 20 jaar sterk verweerd is.
Daardoor komen er asbestvezels vrij, in
de eerste plaats via afstromend
regenwater. Het inademen van die
asbestvezels kan leiden tot diverse
vormen van kanker of asbestose.
Vanwege die grote gezondheidsrisico’s
werd het gebruik van asbest in Vlaanderen al in 1998 verboden. De Vlaamse
regering besliste bij het begin van deze
legislatuur om werk te maken van een
asbestafbouwbeleid, zodat Vlaanderen

tegen 2040 asbestveilig zou zijn.
In onze sector startte OVAM twee
proefprojecten op met elk een andere
focus. In Merksplas ligt de focus op de
effectieve meerkosten van asbestverwijdering en -verwerking. Hierbij worden
nieuwe en bestaande instrumenten en
werkwijzen uitgetest, zoals het werken
met groepsaankoopformules. In de
regio Roeselare richt men zijn pijlen op
de asbestinventaris. De opstart van
beide projecten gebeurde in overleg met
de landbouworganisaties en de lokale
besturen. Meer info vind je op www.
ovam.be/asbest.
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ULO-KOELCELLEN ZIJN NIET ZONDER GEVAAR
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De werking van ULO-koelcellen is al jaren ingeburgerd in de fruitsector. Iedereen weet
hoe ermee om te gaan en kent de gevaren. Toch worden we af en toe geconfronteerd met
(bijna-)ongevallen gerelateerd aan ULO-bewaring. Met een inspectiecampagne in het najaar in het vooruitzicht zetten we de voornaamste aandachtspunten nog eens op een
rij. – Leen Jolling, Studiedienst - adviseur Tuinbouw Boerenbond
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m appels en peren lang en kwalitatief te kunnen bewaren, wordt er
op de meeste fruitbedrijven gekoeld volgens het ULO-principe. ULO
staat voor Ultra Low Oxygen. Dat wil
zeggen dat bij deze bewaarmethode een
zeer laag zuurstofgehalte en een verhoogd CO2-gehalte gehandhaafd wordt.
Dit is een levensgevaarlijke combinatie
voor de mens omdat, door de inademing
van CO2, er een gebrek ontstaat aan
zuurstof in de hersenen met flauwvallen
als gevolg. Binnen de minuut kan men al
bewusteloos geraken en is de kans groot
dat men sterft door zuurstofgebrek in de
hersenen. Om deze reden is het dan ook
zeer belangrijk om correct om te gaan
met ULO-koelcellen en werknemers te
wijzen op de gevaren van ULO.

Inspectiecampagne op komst
Naar aanleiding van een dodelijk ongeval
in een ULO-koelcel vorig jaar, wil de

inspectie Toezicht Welzijn op het Werk
een regionale veiligheidscampagne op
poten zetten in de fruitsector. De inspectie wil enerzijds een basisinspectie
uitvoeren, waarbij er gekeken wordt naar
het jaaractieplan, of je bent aangesloten
bij een externe dienst voor preventie op
het werk … Anderzijds zal de focus worden gelegd op specifieke veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van ULOkoelcellen. Elk inspectiebezoek zal
worden aangekondigd, zodat het bezoek
vlot kan verlopen. De sector is zich
bewust van de gevaren en heeft aangegeven bereid te zijn om extra maatregelen
te willen nemen omtrent veiligheid van
ULO-koelcellen, zolang ze haalbaar en
betaalbaar zijn.

Houd werknemers uit de buurt
De belangrijkste maatregel die je als
bedrijfsleider kunt treffen voor je werknemers is ze zo veel mogelijk weg te
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houden van ULO-koelcellen en hen te
wijzen op de gevaren ervan. Voorzie
duidelijke pictogrammen op de ULOkoelcellen, zoals ‘Verboden toegang voor
onbevoegden’, ‘Gevaar voor lage temperaturen’ en ‘Verstikkingsgevaar’. Als er
op de koelcel opschriften gebruikt worden, moeten die vertaald worden in de
taal van de werknemers (indien het om
buitenlandse werknemers gaat).
Daarnaast moet je de toegang tot de cel
voor werknemers verhinderen door de
koelcellen en het controleraampje goed
af te sluiten, waarbij de sleutels buiten
het bereik van de werknemers liggen. De
inspectie dringt hier aan op een duidelijk
sleutelbeheer (wie beheert de sleutel en
waar wordt die gelegd?). Naast een slot
worden er ook knevels gebruikt, zodat
niemand zomaar een cel kan betreden.
Bijkomend wil de inspectie dat er tralies
voorzien worden voor het controleraampje, voor het geval een werknemer er
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belangrijk dat jij als bedrijfsleider veilig
te werk gaat met ULO-koelcellen. Het is
namelijk de bedrijfsleider die in aanraking komt met de ULO-koelcellen, niet de
werknemers. Een eerste gevaar schuilt
in het nemen van de stalen als de koelcel
‘op regime’ staat. Om de kwaliteit van het
fruit gedurende het bewaarseizoen op te
volgen, is het nodig om regelmatig
staalnames uit te voeren. Uit een enquête van Boerenbond is gebleken dat
deze staalname op verschillende manieren kan gebeuren, afhankelijk van waar
het controleraam en het staal zich bevindt. Bij de meeste fruitbedrijven bevindt het controleraam zich bovenaan in
de wand. Een eerste vraag is dan hoe dit
controleraam veilig kan worden bereikt:
met een bordes, een verrijdbare trap,
een heftruck met gekeurde personenbak … In sommige fruitbedrijven zijn er
ook controleluiken in de toegangsdeur en
soms kan het controleraam zich ook in
het plafond bevinden. Om veilig tot dit
luik te komen, moet de toegang eveneens veilig zijn. Een degelijke toegangstrap, voorzien van een bord ‘Verboden
toegang’ en indien mogelijk een fysieke
barrière met leuning en plint zijn noodzakelijk. Aangezien het luik zich horizontaal bevindt, bestaat er in het geval van
struikelen, evenwichtsverlies en dergelijke meer risico op valpartijen. Ook hier
moet je vermijden dat er iemand in de
koelcel kan vallen. Dit kan door een
kleiner luik te plaatsen bij nieuwe frigo’s

Wat de monstername zelf en de toegang
tot het controleraam betreft, wil de
inspectie dat er een werkwijze omschreven wordt. Hetzelfde geldt voor het
sleutelbeheer. Ook de werkwijze die

en

Binnen 1 minuut kun je
bewusteloos geraken en
sterven door zuurstofgebrek
in je hersenen.

Risico-analyse uitwerken

nd

Naast het treffen van veiligheidsmaatregelen voor je werknemers, is het enorm

personen gebeuren. Na de procedure
beschreven in het sleutelbeheer moet de
tweede persoon op een veilige afstand
van minimum 4 meter staan, om hulp te
kunnen bieden in het geval van calamiteiten.

bo

Neem veiligheidsmaatregelen,
ook voor jezelf

of horizontale staven te plaatsen bij
bestaande.
Om een veilige staalname te garanderen,
moeten er twee personen aanwezig zijn,
waarbij duidelijke afspraken worden
gemaakt over wie wat doet. Zo is er
iemand die de staalname op zich neemt
en een tweede persoon die het venster
opent, maar achter het venster blijft
staan en in staat is om in het geval van
calamiteiten snel in te grijpen. Werk je
met een heftruck met gekeurde personenbak, dan is er ook nog een derde

© PATRICK DIELEMAN

toch in slaagt aan het raampje te komen
en dit open krijgt. Het aanbrengen van
één of meerdere verticale staven kan
voorkomen dat een persoon in de ULOkoelcel kan vallen. Deze maatregel is
natuurlijk niet van toepassing indien de
huidige opening nu al klein genoeg is
(bijvoorbeeld 38 x 38 cm).

1 Een loopbordes maakt vallen onmogelijk, maar zorg er ook voor dat de ramen op slot zijn en de
sleutels buiten het bereik van de medewerkers worden gehouden. 2 Voorzie goed leesbare
pictogrammen die wijzen op het gevaar en zorg naast een slot ook voor een extra verzegeling. 3
Controleer de atmosfeer via de klimaatcomputer en betreed de koelcel pas van zodra de waarden
overeenkomen met die van de omgevingslucht.

persoon nodig voor het bedienen van de
heftruck.
Fruit uit de cel halen vormt een tweede
gevaar. Op het moment dat de ULO-koelcel belucht moet worden, is het belangrijk de atmosfeer via de klimaatcomputer
te controleren. Indien de waarden overeenkomen met deze van de omgevingslucht kun je de koelcel betreden. Zorg
ervoor dat er geen vergissingen kunnen
optreden, onder meer met betrekking tot
het celnummer. Meet daarom ter controle nog eens de atmosfeer van de cel
met een handmeter. Ook het openen van
de deurcel moet minimum met twee

gehanteerd wordt bij het openen van een
ULO-koelcel door de werkgever na het
beluchten, moet beschreven worden in
een risico-analyse. Boerenbond zal
samen met Prevent Agri een standaardprocedure uitwerken om een risico-analyse uit te voeren bij ULO-koelcellen. Zo
kan de werkgever deze procedure vrij
gemakkelijk aanpassen op zijn bedrijf.
Tot slot moet de sector ook de tijd krijgen
om eventuele maatregelen te kunnen
treffen. Op vraag van de sector wordt deze
campagne pas na de pluk uitgevoerd en
zal de inspectie de sector de tijd geven om
eventuele aanpassingen uit te voeren. n
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ONGEVALLEN MET MACHINES IN
OPENLUCHTGROENTEN VOORKOMEN

O
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Begin februari was Inagro het decor van een zeer geslaagde, praktijkgerichte studienamiddag rond machineveiligheid. Thema’s waren ‘Veilig werken’ en ‘Ongevallen voorkomen
met machines in de openluchtgroenteteelt’. Vier machineconstructeurs toonden er hun
recentste, veilige machine aan het grote publiek. – Robin De Sutter, Prevent Agri

C

op

p de studienamiddag werden
enkele producenten van machines
die ingezet worden in de openluchtgroenteteelt bereid gevonden om
hun paradepaardje te laten analyseren op
arbeidsveiligheid. Die analyse gebeurde
door de externe diensten voor preventie
en bescherming op het werk (Edpbw),
Prevent Agri en de arbeidsinspectie
(TWW of Toezicht Welzijn op het Werk).
Na enkele werkplaatsbezoeken door
medewerkers van deze diensten, konden
op 1 februari vier machines aan het grote
publiek gepresenteerd worden. Deze
machines voldeden aan alle vooropgestelde veiligheidseisen en veilige bediening, de veiligheid van de bedrijfsleider
alsook van de arbeiders indachtig.

Gefundeerd project
De aanzet tot deze studiedag kwam een
jaar geleden van het Provinciaal Comité
ter Bevordering van de Arbeid WestVlaanderen (PCBA). Alle belanghebbenden, waaronder veel vollegrondsgroentetelers, werden uitgenodigd. Al snel bleek
dat het hele project een grote uitdaging
zou worden, aangezien een aantal con-

Enkele kleine ingrepen aan
machines kunnen de
veiligheid ervan sterk
verhogen.
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structeurs bereid gevonden moest worden om ofwel hun bestaande machine om
te bouwen of aan te passen naar een
veilige machine, ofwel om een volledig
nieuwe machine te ontwikkelen. De
aanpassingen aan de machines die
moesten gebeuren werden besproken
met de externe diensten, TWW en Prevent
Agri. De uiteindelijke uitwerking van de
studiedag gebeurde door de externe
diensten, TWW, Agreon en Prevent Agri.

Plenaire sessies
Vier constructeurs volgden in het veiligheidsverhaal en na de nodige ingrepen
konden ze vier machines presenteren op
de studiedag. Die vond onder grote
belangstelling plaats bij Inagro, organise-

Samenwerking loont

Het succes van deze studiedag toont aan
dat enkel door een intense samenwerking tussen alle betrokken actoren men
erin kan slagen om het welzijn te verbeteren en om arbeidsongevallen tot een
minimum te beperken. Binnen de landbouwsector heeft deze samenwerking
zich geconcretiseerd door het convenant
van oktober 2015. n

en

De praktijksessies aan de machines
gingen over hoe je er veilig mee kan
werken en de beveiligingen die de constructeurs hadden aangebracht. Naast de
verplichtingen van de constructeurs
(zoals het afleveren van een conforme
machine, een CE-attest …) werden ook de
verplichte taken van de gebruiker/werkgever nogmaals in de verf gezet: het
opstellen van een indienststellingsverslag, het opmaken van een veiligheidsin-

© PCBA

© PCBA
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Bij de oorspronkelijke machine waren de
afschermkappen van de snijkoppen
verdwenen. Deze kappen werden door
fabrikant Deman teruggeplaatst. Het
loopvlak bovenaan (ter controle van de
geoogste spruiten) werd vlak uitgevoerd,
het opstapje werd hierdoor weggewerkt,
waardoor de kans op vallen van een
hoogte sterk verminderd wordt. Ook bij
deze machine werden er extra noodstoppen bijgeplaatst: aan elke bedieningspost
en aan de zijkant van de machine. Verder
werd de tweede toegangstrap versmald,
zodat de kans op contact met het rupsonderstel verkleind wordt.

bo

Praktijk- en infosessies

ig

Spruitkooloogstmachine (Deman)

nd

Bij deze machine werd constructeur
Lauwers geadviseerd om de twee zijdelingse afschermkappen van de perspotplantmodule nog iets verder uit te breiden, zodat contact met de vingers zeker
vermeden wordt. Bovendien werden de
kettingen volledig afgeschermd met
metalen kappen.

ht

Bij deze machine voerde constructeur
Verstraete enkele kleine ingrepen uit, die
voor een sterke verhoging van de veiligheid zorgden. De belangrijkste aanpassing was het afschermen van de transportband met een rubberen strook. Die
verhindert zo contact met de draaiende
ketting tijdens het opleggen van het
geoogste product. Ook het plaatsen van
een bijkomende noodstop aan deze transportband vermindert de tijd die nodig is
om de band stil te zetten bij een incident.
Tot slot werd er een extra traptrede
geplaatst en werd er aan de werkpost
bovenop de machine een extra leuning
bijgeplaatst, waardoor valpartijen bij
bruuske manoeuvres uitgesloten zijn.

Plantmachine (Lauwers)

structiekaart … De toelichting bij de
machines werd gegeven door medewerkers van de constructeurs en van de
nauw betrokken Edpbw.
Naast machineveiligheid konden de
aanwezigen ook informatiesessies volgen
over de bescherming van de gebruiker
tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en lawaaiblootstelling.
Tot slot kregen de deelnemers de kans
om zelf te ervaren hoe het voelt om een
brand te blussen.

er

Bloemkooloogstmachine (Verstraete)

leuning voorzien, zodat vallen vanop deze
werkpost vermeden wordt.

Bo

rende partner van dit evenement, én
Agreon, aanbrenger van de machineconstructeurs. Tijdens drie korte plenaire
sessies werd er dieper ingegaan op het
thema: ‘Ervaring en conclusies van een
campagne in 2014’ van de Algemene
Directie Toezicht op het Welzijn op het
Werk (AD TWW) bij tuinbouwbedrijven,
‘Preventietools ter beschikking’ van
Prevent Agri en ‘Hoe een Edpbw landbouwbedrijven kan ondersteunen.’
Aangezien de organiserende partners het
publiek op een praktische manier ‘een
veilige machine’ wilden demonstreren,
werden de vier machines nadien op het
buitenterrein bekeken en getest.

Courgettensorteermachine (Verhoest)
Net zoals bij de twee voorgaande machines plaatste de constructeur – in dit geval
Marc Verhoest – een noodstop bij op een
werkpost die relatief moeilijk te zien is
door de bestuurder van de machine.
Bovenaan de machine werd ook een extra

3
1 Op de bloemkooloogstmachine van Verstraete maakt een pictogram duidelijk dat je handschoenen moet dragen. 2 Een duidelijke indicatie van de start- en stopknop verhoogt de veiligheid. 3
Een demo waarbij de deelnemers zelf kunnen ervaren hoe het voelt om een brand te blussen,
verhoogt het bewustzijn rond brandgevaar.
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VEILIG OMGAAN MET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Stockage van gewasbeschermingsmiddelen

len en de deur en muren moeten brandveilig zijn. Verder moet de ondergrond
verhard zijn om doorsijpeling te voorkomen. Er moet ook voldoende verlichting
zijn, zodat de etiketten van de gestockeerde gewasbeschermingsmiddelen
duidelijk leesbaar zijn. Het moet er ook
droog en vorstvrij zijn en er moet een
ongedierteproof verluchtingsrooster zijn.
Je moet ook voldoende meetapparatuur,
een vuilblik, een borstel en absorberend
materiaal in of nabij je kast of lokaal
bewaren. De kast of het lokaal moet ook
steeds een sticker bevatten met daarop
de naam van de verantwoordelijke, zijn of
haar telefoonnummer en fytolicentienummer.
Op de deur van het lokaal of de kast moet
duidelijk ‘Geen toegang voor onbevoegden’ vermeld staan en het moet een
duidelijk afgescheiden ruimte zijn. Er
mogen ook enkel gewasbeschermingsmiddelen bewaard worden, dus geen
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Gewasbeschermingsmiddelen moet je
opslaan in een fytokast of fytolokaal. Zo’n
kast of lokaal moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. Vooreerst moet de
plek waar de fytoproducten bewaard
worden (lokaal of kast) altijd op slot zijn.
De sleutel mag je in de buurt van de kast
of het lokaal bewaren, maar altijd buiten
het bereik van kinderen. Alle producten
moeten ordelijk gestapeld zijn: de poeders bovenaan, de vloeistoffen onderaan.
De planken waarop gestapeld wordt,
bestaan uit niet-absorberende materia-

Bo
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Handschoenen dragen
vermindert de blootstelling
met meer dan 85%.

ig
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ewasbeschermingsmiddelen
bestrijden schadelijke organismen
in de land- en tuinbouw, zoals
onkruiden, schimmels en insecten. Het
gebruik van deze middelen is voor professionelen strikt gereguleerd door de
overheid. Hiervoor werd de fytolicentie
ingevoerd. Wie wat al dan niet mag met
welke fytolicentie vind je in tabel 1.
Biociden zijn pesticiden die geen gewasbeschermingsmiddelen zijn, zoals ontsmettingsmiddelen voor gebouwen,
water en materialen, reinigingsmiddelen
en insectenbestrijdingsmiddelen in
gebouwen. Ze kunnen behoren tot het
vrije circuit, die iedereen mag gebruiken,
of het gesloten circuit, die enkel gebruikt
mogen worden door professionele gebruikers die geregistreerd zijn bij de
federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Deze producten bevatten
toxische stoffen.
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nd

Pesticiden worden gebruikt om ziekten, plagen of andere ongewenste organismen te bestrijden. Deze term omvat zowel de gewasbeschermingsmiddelen als de biociden. Hoe ga
je veilig om met deze producten? – Veerle Van Damme, Phytofar & Tom Devos, Sanac Fyto

VEILIG WERKEN MET
GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Nieuwe CLP-pictogrammen

Lees het e

ALLE BELANGRI
INFORMATIE

VANAF 1 JUNI 2017

yr

L1023358 BELG/6U PPE 4070402

op

Breedwerkend contactfungicide.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen lezen alsook
veiligheidsaanbevelingen, noodnummers, eerste hulp, ...

GHS01
EXPLOSIEF

GHS02
ONTVLAMBAAR

GHS03
BRAND
BEVORDEREND
(OXIDEREND)

GHS04
HOUDER
ONDER DRUK

GHS05
CORROSIEF
(BIJTEND)

GHS06
ACUUT
TOXISCH
(GIFTIG)

GHS07
SCHADELIJK VOOR
DE GEZONDHEID

GHS08
SCHADELIJK
VOOR DE
GEZONDHEID OP
LANGE TERMIJN

GHS09
MILIEUGEVAARLIJK

Fongicide de contact à large spectre.
Lire les instructions ci-jointes, avant l’emploi ainsi que les conseils de
prudence, numéros d’urgence, premiers soins, …
FUNGICIDE / FONGICIDE

C

Goed schudden vóór gebruik./Vorstvrij bewaren.
Agiter avant l’emploi./Conserver à l’abri du gel.
Lot n° de lot: Zie verpakking/voir emballage
Verdeeld door/Distribué par:
Syngenta Crop Protection NV
Technologiepark 30 - 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/210 17 60

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

5L

Sommige producenten
van gewasbeschermingsmiddelen
© Syngenta
AG 2017
zetten pictogrammen op de voorzijde van het etiket, zodat je
256206
S-PAC
meteen
ziet welke beschermmaatregelen je moet nemen.
DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 130X140 MM - TRACE VERSION

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN003(TV)

ISSUE DATE:
26.08.2015
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Draag de juiste beschermkledij!

Sinds 1 juni kan je enkel nog gewasbeschermingsmiddelen met de
nieuwe pictogrammen kopen. Via info@phytofar.be kun je de gratis
BELANGRIJK:
poster ‘Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen’ bestellen.

meststoffen of schoonmaakproducten.
Niet (meer) bruikbare producten mogen
twee jaar blijven staan tot je ze kunt
meegeven met AgriRecover. Als er een
gedetailleerd register bestaat van deze
niet-bruikbare producten tolereert het
FAVV tot 4 jaar aanwezigheid indien er
geen andere overtredingen zijn. De
niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen moeten duidelijk aangeduid zijn.

TIPS OM GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
VEILIG TE GEBRUIKEN

nd

• Bewaar de gewasbeschermingsmiddelen in een aparte, afsluitbare kast of
ruimte en houd die op orde.
• Lees de gebruiksvoorschriften en -aanwijzingen op het etiket en volg ze op.
• Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, spuitoverall, laarzen, volgelaatsmasker …)
• Spoel masker (niet de filter), overall, laarzen en handschoenen af met lauw
water en zeep. Bewaar de persoonlijke beschermingsmiddelen nooit op
plaatsen waar chemische middelen worden bewaard. Neem een douche.

Beschermkledij voor de gebruiker

en

er

gelen die de toepasser (in de fabriek,
behandelingsinstallatie) in acht moet
nemen. Op de zaaizaadzakken vind je de
aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen
die je moet volgen als je zaait.
Sommige producenten van gewasbeschermingsmiddelen zetten pictogrammen op de voorzijde van het etiket (zie
foto etiket Bravo), zodat je meteen ziet
welke beschermmaatregelen je moet
nemen. Aan de binnenzijde van het etiket
vind je meer uitleg over welke beschermkledij je moet dragen, welke maatregelen
je in acht moeten nemen voor, tijdens en
na het spuiten en je krijgt ook een lijst
van P- en H-zinnen. De H-zinnen informeren je over het gevaar van chemische
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Voor een gewasbeschermingsmiddel op
de markt komt, wordt er al aandacht
besteed aan de gebruiker. Via blootstellingsmodellen wordt er al dan niet een
re-entry-periode vastgelegd, waardoor na
een toepassing met een gewasbeschermingsmiddel de toegang tot het behandelde gebied kan worden beperkt. Dit is
belangrijke informatie voor de toepasser
en/of werker die op het behandelde veld
of serre moet werken en staat duidelijk
vermeld op het etiket. Dat etiket is een
zeer belangrijke bron van informatie, die
je voor elke behandeling moet lezen. In
het kader van zaaizaadontsmetting
vermeldt het etiket de voorzorgsmaatre-

Volg deze punten op om je volledig te beschermen:
• Lees het etiket om te weten welke kledij nodig is.
• Was en droog beschermkledij na gebruik en bewaar die buiten het fytolokaal.
Was ook handschoenen af voor je ze uittrekt.
• Handschoenen, laarzen en overall moeten vloeistofdicht zijn en bestand
tegen chemische stoffen. Handschoenen zijn het best gemaakt van neopreen
of nitril (groene kleur). Wegwerphandschoenen in latex zijn niet geschikt!
• Gebruik je een katoenen overall samen met een beschermende schort, was
die dan altijd apart.
• Schrijft het etiket voor om een masker te dragen, kies er dan een met aangepaste filters en niet voor een wegwerpmasker.

Bo

Lees het etiket

bo

Een gebruiker kan rechtstreeks of onrechtstreeks blootgesteld worden aan
gewasbeschermingsmiddelen. Rechtstreekse blootstelling met geconcentreerde producten gebeurt bij de bereiding van de spuitoplossing: het wegen,
vullen of morsen. Gebruikers komen in
contact met verdunde producten tijdens
de bespuiting zelf (spuitnevel), bij herstellingen (verstopte spuitdop) of bij het
reinigen van de spuitmachine. Als er
contact is met behandelde gewassen (bij
het snoeien, inspectie van het gewas ...)
spreekt men van een onrechtstreekse
blootstelling. Draag altijd handschoenen,
want dit vermindert de blootstelling met
meer dan 85%!

Tabel 1 Fytolicenties en hun toelatingen - Bron: Fytoweb, Gids fytolicentie
Geen

P1

P2

P3

Kopen

Nee, afhalen wel mogelijk in opdracht van
P2 met factuur

Nee, afhalen wel mogelijk in opdracht van
P2 met factuur

Ja

Ja

Gebruiken

Nee, uitzondering: stagiair (onder gezag
van P2 of P3)

Ja (onder gezag van P2 of P3)

Ja

Ja

Toegang spuitlokaal

Nee, tenzij in aanwezigheid van P1, P2 of
P3

Ja

Ja

Ja
Ja

Beheer spuitlokaal

Nee

Nee

Ja

Distribueren

Nee

Nee

Nee

Ja

Voorlichten

Nee

Nee

Nee

Ja

substanties en mengsels, de P-zinnen
geven advies over het correcte gebruik
ervan.

Veiligheid bij toepassen
Systemen waarbij gewasbeschermingsmiddelen veilig en zonder risico op morsen
in de spuittank gebracht worden, worden
volop gepromoot. Dit zorgt niet alleen voor
een betere persoonlijke bescherming,
maar reduceert ook sterk het risico op
puntvervuiling. Voorbeelden hiervan zijn de
ezi-connect (BASF) en easyFlow (Bayer, zie
Management&Techniek 10 van 19 mei). Ook
Syngenta heeft zijn ‘s-pac’, een verpakking
waarbij je geen sluitfolie meer moet verwijderen, waardoor je die makkelijker kunt
openen en minder wordt blootgesteld aan
vervuild materiaal. Een ander kenmerk is
de nieuwe schroefdop, die je makkelijker
met de handschoen kunt openen. n
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HOUD GEBOUWEN BRANDVEILIG
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Landbouwloodsen en serres vallen wat brandveiligheid betreft onder bijlage 6 (industriegebouwen) voor alle vergunningsaanvragen vanaf 15 augustus 2009. Als je een landbouwloods bouwt, zullen er eisen worden opgelegd in functie van de ‘maatgevende brandbelasting’. – Stefaan Kint, tuinbouwconsulent Boerenbond

© CARLA SIONGERS

te vragen in het kader van een vergunningsaanvraag. Bijkomend voordeel van
deze typeoplossing is dat de beslissingstermijn voor de afwijkingsaanvraag sterk
ingekort is. Alle info over deze typeoplossing vind je op www.boerenbond.be/
brandveiligheidserres.
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Je moet dan aantonen dat het alternatief
een gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt.
Een werkgroep onder leiding van Boerenbond werkte, in overleg met de afwijkingscommissie, in 2016 een eerste
typeoplossing uit. Die biedt tuinders een
leidraad om afwijkingen op bijlage 6 aan

© JAN VAN BAVEL

E

r zijn drie klassen: A, B en C. Hoe
hoger de klasse, hoe strenger de
eisen inzake brandveiligheid van de
wanden en de dragende constructie. Dit
is enerzijds om overslag van brand naar
aanpalende gebouwen te voorkomen en
anderzijds om een tijdige evacuatie en
veilige interventie van de brandweer toe
te laten. Enkele zaken moeten ook sowieso van elkaar afgescheiden worden.
Zo moet een stookplaats altijd brandveilig
worden afgescheiden van de rest van het
gebouw. Ook voor de opslag van brandstoffen of brandgevaarlijke producten kan
een aparte brandveilige afscheiding van
het gebouw vereist zijn. Als je een nieuwe
loods bouwt, laat je je dus best goed
informeren over waar je rekening mee
moet houden.

Afwijking voor serres
Enkele eisen in bijlage 6 zijn voor serres
niet te respecteren door hun typische
constructie. De wetgever heeft voor
dergelijke situaties de mogelijkheid
voorzien om een afwijking aan te vragen.

1

2

1 Via het indrukken van het breekglaasje activeer je met een handbrandmelder (hier centraal op de
steunbalk) de brandmeldinstallatie. 2 Op deze stookolietank is het risico op brandgevaar duidelijk
aangegeven met pictogrammen.
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LEDENVOORDEEL KE
URING
VAN STOOKOLIETANK
S

Voorzie je huisvesting op je bedrijf, dan
moet je met bijlage 2/1 inzake brandveiligheid rekening houden. Deze bijlage
geldt voor alle lage gebouwen. Dit zijn
gebouwen waarbij het vloerpeil van de
bovenste verdieping op minder dan
10 meter hoogte ligt ten opzichte van het
peil waarop de brandweerwagens rijden.
Omdat daar mensen verblijven die er ook
slapen, gelden er andere specifieke eisen
voor deze constructies. Het voldoen aan
de eisen wordt door de lokale brandweer
geadviseerd bij de vergunningsaanvraag.

Veilige opslag van
gevaarlijke producten

en

Tot slot moet je als uitbater van een tank
ook aandacht besteden aan de locatie
waar je die plaatst. Voor bepaalde brandstoffen en gevaarlijke producten gelden
afstandsregels en mogen die niet binnen
opgeslagen worden. Daarnaast moet elke
vulverrichting gebeuren onder toezicht
van jezelf of iemand die je aanstelt, om
bij morsen of een incident direct te
kunnen ingrijpen. Daarbij moeten alle
nodige maatregelen genomen worden
om morsen te voorkomen en verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Een aandachtspunt hierbij is zeker ook de staat
van lospunten en leidingen bij opslag van
zuren, vloeibare meststoffen … Die
kunnen broos worden met de jaren en
moeten tijdig worden vernieuwd. Veilig
opslaan en vullen of lossen, is van groot
belang. De kosten voor saneren bij
verontreiniging van bodem of water zijn
immers vele keren hoger dan de kosten
voor een veilige opslag. n
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Opslag van gevaarlijke stoffen kan risico’s
naar de omgeving inhouden. Zeer bekend
is de mogelijke bodemverontreiniging bij
lekkage van brandstof. Onlangs nog
kwam een lek met zuuropslag ruim in de
media. Opslag van gevaarlijke stoffen in
tanks of in verplaatsbare recipiënten
verdient daarom ook de nodige aandacht.

Veiligheidsafstanden en andere
maatregelen

er

ht

De vergunningsaanvraag en de plannen
bevatten daarom het best voldoende info
over hoe voldaan wordt aan de eisen
inzake brandveiligheid. Een voorafgaand
gesprek met de brandweer kan ook veel
verduidelijken.

Bo

Brandstoffen en brandgevaarlijke producten bewaar
je het best brandveilig
gescheiden van de loods of
serre.

Voor die opslag is het van belang dat
tanks die geplaatst worden een attest
hebben van constructie volgens de
Vlarem-voorschriften. Vanzelfsprekend
mogen ze ook enkel gevuld worden met
producten waarvoor de tank ontworpen
is. In de praktijk zijn de meeste nieuwe
tanks dubbelwandig. Let er wel op dat er
ook een lekdetectiesysteem aanwezig
moet zijn. Zo niet, moet de tank – al is hij
dubbelwandig – nog ingekuipt worden.
Een lekdetectiesysteem kan een kijkglaasje zijn, maar er zijn ook systemen
die een alarm geven als er een lek is.
Een inkuiping moet aan specifieke voorwaarden voldoen. Je bekijkt dan vooraf
best goed, samen met iemand die de eisen
kent, hoe je het gaat aanpakken om vloeistofdichtheid te garanderen. De afstand
van de tank tot de wanden en de hoogte
van de wanden moeten ook aan Vlaremeisen voldoen. Daarnaast moet er altijd
een overvulwaarschuwingssysteem (fluitje)
of een overvulbeveiligingssysteem (sonde)
zijn. Tanks met een verdeelslang voor
brandstoffen en voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen moeten een geschikt
overvulbeveiligingssysteem hebben.

king met Vinçotte die al
enkele jaren loopt. Kijk
daarvoor bij het
onderwerp ‘Keuring van
stookolietanks’ onder het tab
blad
‘Voordeel voor Boerenb
ondleden’.

nd

Meer info over de voorw
aarden
waaraan de opslag van
brandstoffen en gevaarlijke
producten
moet voldoen, vind je via
www.
boerenbond.be. Zoek op
‘opslag
van gevaarlijke producte
n’ of op
‘stookolietank’. Voor Bo
erenbondleden is er ook een
voordeeltarief voor de keuring
van
opslagtanks via een sam
enwer-

bo

Huisvesting van personeel,
een apart aandachtspunt

C

VRAAG NAAR DE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN

Om te weten of een product dat je
opslaat – andere dan brandstoffen –
onder ‘gevaarlijke producten’ valt,
vraag je bij de leverancier het veiligheidsinformatieblad op. Rubriek 2 van
die fiche zal aangeven of het product
geklasseerd is als gevaarlijk en in
welke gevarenklasse het ingedeeld is.
Het is belangrijk om die info te hebben
voor het opslaan van gevaarlijke

producten. De gevarenklassen bepalen
immers ook de opslagvoorwaarden en
eventuele afstandsregels; of het nu
gaat over opslag in een tank of
opslagplaatsen voor verplaatsbare
recipiënten. Zorg dat die altijd goed
ingekuipt zijn en dat reacties tussen
producten bij lekkage vermeden
worden. Zo kunnen zuren met javel
(hypochloriet) chloorgas vormen,

peroxiden met sterke basen reageren
en sterke zuren die met sterke basen
reageren een grote warmteontwikkeling veroorzaken. De veiligheidsinformatiebladen zullen ook aangeven
welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet toepassen om jezelf te
beschermen tegen de gevaren van die
producten.
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Arbeidsveiligheid eerst,
altijd en overal
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Op de www.boerenbond.be > Kenniscentrum >
Video’s vind je een instructievideo waarin
onder meer twee veiligheidspakketten
worden voorgesteld.

Bo

BLIJF ALERT VOOR DE GEVAREN
VAN MESTGASSEN

ht

Binnen de veehouderij worden mestgassen wel eens ‘de stille doder’ genoemd. Ze komen
voornamelijk vrij bij het verpompen en mixen van mest, maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag loop je grote risico’s. – Pieter-Jan Delbeke, landbouwcon-
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ig

sulent Boerenbond
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e twee gevaarlijkste mestgassen
die kunnen worden gevormd zijn
waterstofsulfide (H2S) en waterstofcyanide (HCN). Waterstofsulfide

vormt het grootste gevaar voor mens en
dier. Als dit gas in een lage concentratie
aanwezig is, verspreidt het de geur van
rotte eieren. In hoge concentraties kun je

het niet meer waarnemen, omdat het je
reukzenuw verlamt. Eén ademteug kan
hierbij al fataal zijn! Waterstofcyanide kan
zowel via het ademhalingsstelsel als via

© MARCEL BEKKEN
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TIPS ALS JE WERKT MET MEST
Hierbij enkele aandachtspunten die je leven
of dat van een ander kan redden:
• Ga nooit onbeschermd een mestkelder of
besloten ruimte binnen. Ook niet om een
persoon in nood te evacueren. In meer dan
de helft van de gevallen wordt diegene die
te hulp schiet, zélf slachtoffer.
• Vertrouw nooit blindelings op lage meetwaarden; wees altijd alert en houd de
gasdetectiemeter steeds bij de hand.
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• Het regelmatig mixen van mest voorkomt
korstvorming en bijgevolg opstapeling van
mestgassen.
• Zorg voor voldoende mechanische ventilatie voor en tijdens de werkzaamheden. Het
openen van een toegangsluik of van een
mangat volstaat niet om voldoende verse
lucht binnen te halen, ook al gebeurt dit
enkele dagen voor het uitvoeren van de
werken.

Beschermingsmateriaal kun je kopen bij
de firma Dräger via Steven.VanHolsbeeck@draeger.com of 0476 45 50 09.
Boerenbondleden genieten een ledenvoordeel (10% korting).
Meer praktische informatie vind je op
www.boerenbond.be/mestgassen.

en

De gevaren van mestgassen zijn voldoende bekend. Maar wat als je toch om welke
reden dan ook een mestkelder, silo of
besloten ruimte moet betreden? Dit zette
ons bij Boerenbond tot nadenken. In

gebruik van een ‘levenslijn’, zodat de
eerste persoon in nood kan worden
geëvacueerd. Bij het betreden van een
kelder maak je steeds gebruik van een
persluchttoestel. n

nd

Veiligheidspakketten

betreden) uit te voeren. Een veiligheidspakket wordt steeds op dezelfde manier
samengesteld en moet volgens strikte
richtlijnen gebruikt worden.
Het gasdetectietoestel meet de concentratie aan waterstofsulfide, methaan en
zuurstof. Met behulp van een pompsysteem kun je de concentratie van deze
gassen meten in een mestkelder of een
gesloten ruimte, zonder dat je die moet
betreden. Maar ook met het toestel in de
hand kun je metingen uitvoeren. Bij te
hoge concentraties geeft het toestel een
alarmsignaal, en is het echt af te raden
om deze ruimte te betreden. In het
andere geval neem je steeds de meter
mee in je borstzak en zorg je ervoor dat
een tweede persoon vanop een veilige
afstand de situatie kan observeren. Maak

bo

de huid in het lichaam terechtkomen en
kan al in zeer lage concentraties dodelijk
zijn. De twee gassen hebben de eigenschap dat ze zwaarder zijn dan lucht,
waardoor ze laag tegen de grond blijven
hangen. Maar ze kunnen zich ook opstapelen in dode hoeken. Ook ammoniak,
methaan en koolstofdioxide kunnen
voorkomen in het gasmengsel dat uit de
mestopslag kan vrijkomen.

Als je een gas niet ruikt, wil
dat niet per definitie zeggen
dat het niet aanwezig is.

Bo

Om veehouders en alle andere belanghebbenden te informeren en te sensibiliseren over de gevaren van mestgassen, sloegen Fedagrim en Prevent Agri de
handen in elkaar om een praktische brochure te ontwikkelen. Zowel voor
varkens- als rundveehouders geeft die steeds aan waar mestgassen een
gevaar kunnen opleveren in hun stal. Er worden ook korte, praktijkgerichte
en haalbare oplossingen voorgesteld die ongevallen kunnen vermijden. Je
kunt de brochure digitaal bekijken op www.veiliglandbouwverkeer.be en op
www.preventagri.vlaanderen > Nieuws. Een gedrukt exemplaar kun je gratis
aanvragen bij Fedagrim via 02 262 06 00 of via het contactformulier op
www.preventagri.vlaanderen, met de vermelding van ‘brochure mestgassen’.

#01

#02

Bij de opslag van mest ontstaat er een zuurstofarme omgeving, waardoor er een sterke anaerobe fermentatie door bacteriën kan
plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er giftige gassen. Er bestaan verschillende soorten mestgassen die elk hun eigen kenmerken hebben.

- Stoppen met de werkzaamheden om verdere gasvrijstellling te vermijden
- Maximaal ventileren en gebruik maken van overdrukventilatoren

MESTGASSEN VARKENS

IN GEVAL VAN PROBLEMEN:
- In geval van verstopping de verstopping trachten te verhelpen door de mest in de andere richting te pompen

De vijf gevaarlijkste en meest voorkomende mestgassen zijn: ammoniak (NH3), zwavelwaterstof (H2S), methaan (CH4), waterstofcyanide
(HCN) en koolstofdioxide (CO2). Bij hogere concentraties van deze gassen is vaak al één enkele ademteug voldoende om bedwelmd
te raken en daarnaast kunnen sommige zelfs al bij slechts één enkele ademteug de dood veroorzaken. Naast de reeds vernoemde
mestgassen zijn er nog andere gassen die worden ontwikkeld, maar deze houden minder gevaar in voor de humane en dierlijke
gezondheid.

Ook bij het bijmengen van spuiwater, andere mest, melk en
spoelwater van de melkinstallatie of digestaat kan er een verhoogde
gasvrijstelling optreden. Vermijd dit ten allen tijde en zorg voor
een aparte opvang. Ook voeder dat accidenteel in de mestkelder

Laat het toegangsdeksel van de mestkelder steeds maximaal

Zorg ervoor dat je enkel werkt met mest bij gunstige weers-

gesloten. Het openleggen van 1 dekseldeel is in vele gevallen reeds

omstandigheden. 2-3 Bft is een minimum. Vermijd zeker om

voldoende om de aanzuigslang gemakkelijk in de kelder te kunnen

te mixen bij warm of onweerachtig weer.

VEILIG OMGAAN
MET MESTGASSEN

terechtkomt kan leiden tot een gasvrijstelling.

brengen. Indien de stal uitgerust is met kunststof of betonnen
aanzuigbuizen blijven de risico’s nog meer beperkt. Laat in dit
laatste geval het kelderdeksel steeds volledig gesloten.

2016 / 2017

Zet steeds het werkgebied af zodat onbevoegden of kinderen
niet tot aan de werkzone kunnen komen.
Hou ook rekening met de windrichting om de afstand
van de perimeter tot de werkzone te bepalen. Deze
perimeter dient groter te zijn windafwaarts dan
windopwaarts.
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BROCHURE VEILIG OMGAAN
MET MESTGASSEN

Het geregeld mixen van mest voorkomt korstvorming en bijgevolg opstapeling van mestgassen.
Vermijd het betreden van de stal tijdens en tot 30 minuten
na het mixen. Controleer in geen geval of de mest goed
stroomt vanop de roosters.

samenwerking met Prevent Agri werd
beslist om met de firma Dräger enkele
veiligheidspakketten uit te werken, die
afhankelijk van de toepassing voldoende
garantie moeten bieden om veilig risicovolle handelingen (zoals een mestkelder

De gevormde gassen vinden zo een gemakkelijke weg

naar buiten waardoor de concentraties aan mestgassen
net boven de roosters het hoogst is.

#03

IN GEVAL VAN WERKZAAMHEDEN
OF BETREDINGEN:

Let er bij gedwongen ventilatie op dat het debiet van de ventilaventila
toren kleiner blijft dan het debiet van de inlaatopeningen. Anders
Betreed de mestsilo nooit, ook niet nadat het zeil
meerdere dagen openligt. Ook indien er geen zeil

wordt er vervuilde lucht uit de kelders aangezogen.

- Nooit betreden zonder onafhankelijke ademlucht.

voorzien is of de silo is bijna leeg, is er onvoldoende

- Enkel explosievrij materiaal gebruiken.

verluchting

- Vóór het betreden atmosfeer meten (zuurstof, gevaarlijke gassen en explosie)

Een mestkelder, -silo of -tank kan nooit betreden worden zonder
onafhankelijke ademlucht, zelfs niet indien er slecht een korte controle

Doe het werk nooit onvoorbereid, maar plan het grondig.

Verlaat de tractorcabine steeds meteen na het opstarten van de mixer. De tractorcabine vormt namelijk een semi-afgesloten ruimte

dient te gebeuren en men enkel het hoofd door de opening steekt.

Voorzie steeds de aanwezigheid van een tweede persoon en

waar mestgassen zich gemakkelijk kunnen opstapelen tot hoge concentraties. Vermijd eveneens deze cabine tot 30 minuten na het

Het (lang) openleggen van mangaten is niet genoeg om voldoende

overleg zowel de werk- als de noodprocedures.

uitschakelen van de mixer.

verluchting te hebben.

- Tweede persoon met kennis en duidelijke instructies (deze mag nooit de ruimte betreden)
- Hou gsm met noodnummers bij de hand
- Levenslijn met harnas en driepoot voorzien
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Arbeidsveiligheid eerst,
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IDEWE WIL KORTER OP DE BAL SPELEN
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“Als een boer vroeger een ongeval niet
aan ons meldde, kwamen we daar vaak
pas achter nadat er een bedrijfsbezoeker
van ons bij hem langsging. Gelukkig
krijgen we meldingen van ernstige arbeidsongevallen sinds 2 jaar automatisch
binnen via de Kruispuntdatabank”, vertelt
Petra. “Zo kunnen we veel korter op de
bal spelen. Een bedrijfsbezoeker zal dan
een afspraak met de bedrijfsleider maken
om dat ongeval, meestal binnen een
periode van een maand, te onderzoeken.
Vaak gaat het om vallen vanaf een hoogte, klemming in machines en verplettering. We bekijken nu of we grote lijnen
kunnen trekken in die ongevallen: zijn er
veel ongevallen met seizoenarbeiders,
zijn er typische letsels … zodat we die
informatie kunnen meegeven met onze
bedrijfsbezoekers. Zij moeten wettelijk
gezien een aantal vragen stellen om een
beleidsadvies op te stellen, maar daarnaast kunnen ze ook bijkomende

die onder categorie C, D of Micro vallen
– een Comfort-formule aan. “Dat is een
basispakket van diensten, specifiek voor
land- en tuinbouw, waarin de 12 wettelijke taken vervat zitten die de externe
dienst moet uitvoeren. Dat zijn preventieve medische onderzoeken, beleidsadvies, inzagerecht in het gezondheidsdossier, een risiconalyse, praktijkgerichte
webinars en infosessies over voedselhygiëne, onderzoek rond een ernstig arbeidsongeval door een preventieadviseur
... Ben je een grote werkgever, dan krijg
je een Select-formule waarbij je naast het
verplicht gezondheidstoezicht en psychosociale dienstverlening, kan shoppen met
de overblijvende preventie-eenheden. Die
kan je dan gebruiken voor een stofmeting, brand- of EHBO-opleiding …”
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Om het draagvlak rond
arbeidsveiligheid te vergroten,
wil Idewe graag alle krachten
bundelen.

ig

Grote lijnen in ongevallen

screeningsvragen stellen om het welzijnsdomein op het bedrijf af te checken.
Zo kunnen ze plus- en minpunten op het
bedrijf aanduiden, en over die minpunten
kunnen ze dan een advies in het verslag
plaatsen. Soms maken ze een foto van de
situatie – bijvoorbeeld van de slechte
afscherming van machineonderdelen –
om pijnpunten in het verslag te illustreren. Elk jaar krijgen we ook een verslag
van de bedrijfsleider met de stand van
zaken rond die pijnpunten.”
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T

elt je bedrijf meer dan 20 personeelsleden, dan moet je een preventieadviseur in dienst hebben.
Heb je minder werknemers in dienst, dan
kun je zelf ‘officieus’ die rol vervullen.
Een basisopleiding (variërend van 2 tot
5 dagen) volgen, is dan geen overbodige
luxe. Van zodra je personeel – dus ook
seizoenarbeiders of jobstudenten –
tewerkstelt, ben je ook verplicht om je bij
een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk aan te sluiten.
Idewe is zo’n externe dienst, die je daarbij
kan ondersteunen zoals je het zelf wenst.
Op basis van een eenvoudige screening
stelt Idewe samen met jou een plan op
om je preventiebeleid (verder) te organiseren en aan de uitvoering ervan te
werken. Idewe telt 811 medewerkers,
waarvan 225 bedrijfsbezoekers (verpleegkundigen met een niveau 2-opleiding),
verspreid over heel België. Idewe beschikt ook over 200 medische centra.

nd

Idewe is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die in België het
meeste werknemers onder toezicht heeft. Hoe optimaliseren zij hun dienstverlening naar
de land- en tuinbouwers? We spraken met Petra Champagne, preventieadviseur arbeidsveiligheid en segmentmanager land- en tuinbouw. – Jan Van Bavel

Petra Champagne, preventieadviseur arbeidsveiligheid en segmentmanager land- en
tuinbouw bij Idewe.

Comfort- en Selectformule
Voor de forfaitaire jaarlijkse bijdrage (iets
meer dan 76 euro per werknemer) biedt
Idewe –voor land- en tuinbouwbedrijven
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Krachten bundelen
Idewe organiseert ook infosessies en
opleidingen, waarbij veiligheidsinstructiekaarten met pictogrammen worden
uitgedeeld, want beelden maken je attent
op mogelijke gevaren. “Uit de ADLOopleidingen en studiedagen rond arbeidsveiligheid blijkt over het algemeen dat de
jonge generatie meer oog heeft voor het
probleem. Het zijn ook vooral jonge
mensen die die opleidingen volgen. Als
externe dienst zijn we niet de enige die
moeten werken aan arbeidsveiligheid. We
zouden graag het draagvlak rond arbeidsveiligheid willen vergroten en de
krachten willen bundelen; niet alleen met
de vakorganisaties, maar ook met veilingen, verzekeringsmaatschappijen … Dat
zou in de tuinbouw op een infovergadering voor tuinders kunnen, waarbij de
diverse partijen hun insteek rond arbeidsveiligheid zouden kunnen geven”,
besluit Petra. n

