VOORLICHTING

Stof is overal
Bollenbedrijven zijn over het algemeen behoorlijk stoffig. Door
het verwerken en opslaan van bloembollen verzamelen zich in
alle hoeken en gaten stof en gronddeeltjes. Dit heeft gevolgen
voor de mensen die in de ruimtes aanwezig zijn.
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tof kan op een bedrijf voor allerlei problemen zorgen. Ten eerste heeft het een
negatieve invloed op het werkklimaat
en geeft het overlast voor degenen die aan het
werk zijn in de schuren en cellen. Stof kan voor
problemen met de ademhaling zorgen, maar
ook geïrriteerde ogen, neus en keel en stevige
jeuk (bij hyacinten) veroorzaken. Daarnaast
kan stof een bron van aantasting zijn doordat
het onder meer galmijten, stromijten, bollenmijten en schimmelsporen kan bevatten.

SCHADELIJKHEID STOF
Niet al het stof is schadelijk. Alleen dat deel dat
inhaleerbaar is, wordt als schadelijk gezien. Er
wordt onderscheid gemaakt naar de grootte en
de aard van de stofdeeltjes. Stof wordt daarbij
in verschillende klassen verdeeld:
• Grof stof: deeltjes groter dan 10 micron.
Deze worden vooral door het slijmvlies en de
neusharen uit de lucht gefilterd en vormen
alleen een belasting als de concentratie zo
hoog is dat dit natuurlijk mechanisme overvoerd wordt;
• Fijn stof : deeltjes tussen de 0,3 en 10
micron. Dit stof wordt vooral verzameld in de
longblaasjes. Zodra het hierin terecht komt
kan dit niet meer verwijderd worden door bijvoorbeeld hoesten. De deeltjes worden door
de longblaasjes ingekapseld en het vermogen
van de longblaasjes om gassen uit te wisselen
wordt hiermee teniet gedaan;
• Ultrafijn stof: kleiner dan 0,3 micron. Dit
stof is zo klein dat dit de longen kan passeren
en in de organen kan belanden. Dit ultra-fijn
stof veroorzaakt veelal allergische reacties.
In stof dat vrijkomt op de bollenbedrijven kunnen deeltjes zitten die zeer schadelijk zijn voor
de longen op (langere) termijn. Het gaat hierbij om restanten van gewasbeschermingsmiddelen, schimmels, kwartsstof en endotoxinen.
Vooral de laatste twee deeltjes kunnen behoorlijk veel problemen veroorzaken. Kwartsstof is afkomstig uit de grond en komt vrij uit
de gronddeeltjes tijdens het verwerken van
bloembollen of tijdens het bewerken van de
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en daaruit kunnen ziektes als astma, bronchitis en COPD ontstaan. Uit het onderzoek blijkt
dat deze endotoxines ook in de agrarische sector veelvuldig voorkomen in het (giet- en spoel)
water, in plantendelen en in grond en dan vooral in zandgrond.

VOORKOMEN EN VERMINDEREN

grond. Bij het inademen van kwartsstof komen
deze deeltjes diep in de longen terecht en kunnen niet meer worden uitgehoest. De deeltjes
zorgen voor littekens op het longweefsel, de
longen worden minder elastisch en kunnen
minder zuurstof opnemen. Hierdoor ontstaan
er bij deze personen onder meer benauwdheidsklachten en chronische hoestklachten.
Deze longaandoening wordt ook wel een stoflong genoemd.

‘Alleen met
een stofzuiger wordt stof
effectief verwijderd’
De andere deeltjes die voor flinke klachten
kunnen zorgen zijn de endotoxinen. Naar
endotoxinen in de agrarische sector is de laatste jaren veel onderzoek gedaan omdat zij al
bij kleine hoeveelheden schade aan de longen
kunnen aanrichten. Endotoxines zijn onderdeel van de celwand van bacteriën. Deze deeltjes komen vrij als de bacteriën afsterven. De
deeltjes veroorzaken ontstekingen in de longen

Veel stof komt op bloembollenbedrijven vrij bij
het verwerken en sorteren van de bollen. Het
valt niet mee om al het vrijkomend stof te verwijderen. Maar stof dat op de bodem ligt hoeft
men niet onnodig te laten opwaaien door bijvoorbeeld tocht of een langsrijdende vorkheftruck. Een vorkheftruck is berucht voor het
laten opwaaien van stof. Vooral de snelheid
waarmee gereden wordt is daarbij een belangrijke verspreidingsfactor. Een goede hygiëne is
dan ook belangrijk. Om stofoverlast te verlagen
blijft regelmatig schoonmaken van de vloer en
de andere oppervlakten waar stof zich verzamelt een belangrijk aandachtspunt. Reinig niet
met een bezem, luchtpistool of water maar met
een goede bedrijfsstofzuiger met een fijnstoffilter. Alleen met een stofzuiger wordt stof effectief verwijderd en weet je ook waar het blijft
zonder dat het een belasting vormt voor de
medewerkers. Reinig dagelijks in de ochtend
de vloeren van de schuur en de cellen zodat
het stof in de nacht de kans heeft gehad om
neer te slaan. Fijnstof kan namelijk meer dan
twee uur blijven zweven in de lucht. Uit het
oogpunt van fijnstofbestrijding is aan het eind
van de middag stofzuigen dus minder zinvol.

AFZUIGING
De stortbunker, trilgoten en telgoten zijn allemaal plekken waar stof wordt opgewaaid. Op
de meeste bedrijven is daarom afzuiging aanwezig om stof weg te zuigen. Afzuigen is tege-

Maatregel

Gemeten stofreductie

Opmerking

Natmaken

20-35%

Kans op versmeren ziekten

Stoom

25-90%

Afhankelijk van plaats in verwerkingslijn

Afscherming machines

—

Alleen in combinatie met afzuiging

Goede hygiëne

—

Heel afhankelijk van uitvoering

Ventilatie bedrijfshal

0-25%

Afhankelijk van het weer

Afzuiging

Tabel 1

20-85%

—

Stofverspreiding is te voorkomen door machines te voorzien van afscherming
lijkertijd het aantrekken van andere lucht. Pas
dus op met welke lucht wordt aangezogen,
is deze schoner dan de lucht die wordt weggehaald? Voor een efficiënte afzuiging is een
hoge luchtstroom nodig en moet het afzuigpunt niet verder dan 30 cm vanaf de bron worden geplaatst.
Uit onderzoek blijkt dat met name de stortbunker zorgt voor een hoge concentratie aan
stof in de lucht. Vooral als de stortbunker voor
meer dan de helft volgestort wordt, ontstaan
hoge concentratiepieken die moeilijk in een
keer kunnen worden weggezogen door de
afzuiging. De pieken worden met name veroorzaakt door het wegtrekken van de lege
palletkisten na het leegkiepen. Dit zorgt voor
lokale luchtverplaatsing en wervelingen die de
stof verspreiden. Om deze pieken effectief te
verminderen moet de afzuiging minimaal een
debiet van 400 m3/u hebben. Om de piek optimaal weg te vangen moet het debiet minstens
700 m3/u zijn. Afzuiging ter hoogte van de trilgoot heeft ook een gunstig effect op de stofconcentratie, uit het onderzoek kwam hier een
debiet van 1000 m3/u naar voren voor een goede stofreductie. Met de genoemde afzuigdebieten bij de stortbunker en de trilgoot werd in het
onderzoek binnen 5 minuten het concentratieniveau in de lucht bereikt van voor het storten
van de kisten.

De af te voeren lucht moet eerst gefilterd worden voordat deze geloosd kan worden op de
buitenlucht. Dit gebeurt met behulp van cyclonen. Deze moeten alleen wel voorzien zijn van
absoluutfilters. Let daarbij wel op als deze filters schoon gemaakt moeten worden. De kans
op ongelukken met stof is dan erg groot.

AFSCHERMEN STOFBRONNEN
Afschermen van stofbronnen kan op twee
manieren. De machines die veel stof maken
kunnen ruimtelijk worden gescheiden van de
medewerkers door een extra wand te plaatsen. Maar er kan ook gekozen worden voor
een afscherming van bijvoorbeeld een stortbunker. Hierbij is het dan wel belangrijk dat
er ook afzuiging wordt toegepast, omdat het
stof immers wel afgevoerd moet worden. Hoe
beter de afscherming, hoe beter de afzuiging
functioneert. Belangrijk bij afscherming is
wel de visuele controle op de machines, kies
dus voor een doorzichtige afscherming of een
inspectieluik.

stelling tot bollen nat gemaakt met water of
stoom om stof te laten neerslaan. Zeker bij het
natmaken bestaat er dan grotere kans op het
verspreidden van ziektes. Alleen vlak voor het
planten van bijvoorbeeld hyacinten is natmaken een optie.
Uit de tabel blijkt al wel dat er grote verschillen zijn in effectiviteit, niet alleen tussen de
methodes maar ook binnen de methodes. Een
goede toepassing van de techniek is dus geen
gemakkelijke opgave.

NUT MAATREGELEN
Het is lastig te bepalen wat bepaalde maatregelen aan stofreductie opleveren. In de aardappelsector zijn metingen verricht naar de
stofreductie van verschillende maatregelen
en technieken. Aardappelen worden in tegen-
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