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WAGENINGEN - Het brand- en explo¬siegevaar dat houtstof met zich 
meebrengt wordt in Nederland nog steeds onderschat. Dat zeggen 
verzekeraars, Inspectie SWZ en de sociale partners in de houtbran-
che. Het is de hoogste tijd dat de houtverwerkende sector er nu seri-
eus werk van maakt, waarschuwen deskundigen. 

Per 1 juli 2016, tien jaar na de im-
plementatie van de ATEX wetge-
ving, heeft nog maar zo’n 20 pro-
cent van de bedrijven aan de EVD 
(Explosie Veiligheidsdocument)-
verplichting voldaan. Bijna ieder-
een weet dat als houtstof niet goed 
wordt afgezogen en opgeruimd, 
brand- en explosiegevaar optre-
den. Al verschillende keren is 
hierover in de branche de nood-
klok geluid.Het is zelfs een speer-
punt voor de Inspectie SZW, de 
vroegere arbeidsinspectie. 

Consequenties
“Aan de ene kant wordt, denk ik, 
het risico wellicht toch nog onder-
schat,” zegt Leo Porrio, jarenlang 
Risk Control Consultant bij verze-
keringsmaatschappij Amlin (For-
tis). “Ondanks het feit dat men be-
seft dat er gevaar is én dat de con-
sequenties rampzalig kunnen zijn. 

Aan de andere kant denken veel 
ondernemers dat de maatregelen 
duur en ingewikkeld zijn. Maar dat 
is vaak niet het geval. Met deskun-
dige begeleiding is brand- en 
explosie¬preventie in relatie tot 
houtstof goed te realiseren. Een 
houtverwerkend bedrijf dat, ge-
zien de werkzaamheden en hout-
stofproductie, een EVD dient te be-
zitten maar dat niet heeft, schiet 
tekort in zijn veiligheidsmanage-
ment. Dat kan consequenties heb-
ben bij eventuele schades, met 
name als geadviseerde maatrege-
len niet zijn uitgevoerd.”

Stilgelegd
“Wij treffen regelmatig onveilige 
situaties aan met betrekking tot 
houtstof,” zegt Renske Beetstra 
(senior arbeidsinspecteur bij In-
spectie SZW). “Signaleren we on-
veilige situaties, dan geven we be-

drijven de gelegenheid om te ver-
beteren binnen een vastgestelde 
tijd. Bij ernstig gevaar voor perso-
nen leggen we de werkzaamheden 
stil. Dat is natuurlijk kostbaarder 
voor het betreffende bedrijf dan 
het in orde hebben van een EVD, 
het naleven van veiligheidsproce-
dures en het voorlichting geven 
aan werknemers. Het in huis heb-
ben van een EVD en een RI&E (Ri-
sico Inventarisatie en Evaluatie) is 
verplicht, maar ook het up to date 
houden van de documenten is be-
langrijk. Wie dat doet heeft inzicht 
in zijn eigen situatie en geeft bo-
vendien aan bezig te zijn met vei-
ligheid.”

Hoogste staat van alertheid
Ieder bedrijf dat met houtstof te 
maken heeft, wordt dringend aan-
geraden een geactualiseerd RI&E- 
en EVD-document op te stellen om 
daarna jaarlijks te checken of het 
bedrijf nog steeds voldoet aan alle 
veiligheidspunten. Daarmee ver-
zekert het bedrijf zich van aan-
dacht voor relevante veiligheids-
aspecten en bereikt het een hoge-
re staat van alertheid bij mede-
werkers. 

Explosiegevaar houtstof
NOG STEEDS ONDERSCHAT

TOPDESIGNER KIEST VOOR HOUTEN EENVOUD 
OUDERKERK AAN DE AMSTEL - 
Topdesigner Vitra presenteerde 
op de Londense beurs Clerken-
well Design één van de laatste 
ontwerpen: het Hack-bureau-
systeem. Het is een OBS-houten 
werkblad met daaromheen ge-
plaatst drie wanden van OBS-
platen. De wanden zijn geschikt 
om er van alles op te prikken en 
plakken: foto’s, weetjes, spreu-
ken, enzovoort. Wil je een ande-

re werkplek, dan til je de Hack 
aan één kant lichtjes op verrijd je 
hem naar je volgende ‘base-
camp’. Het werkblad zelf is in 
hoogte te verstellen om staand 
of zittend te werken of in de 
laagste stand om te gebruiken 
als sofa’s. Oftewel: creëer je ei-
gen plekje. En kom je de volgen-
de dag niet op kantoor, dan klap 
je alles samen tot een platte 
doos en zet je deze aan de kant. 
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VOOR DE
SNELLE 
BESLISSER!
Optimal CD350A

Voor meer info bel naar 010 28 22 111
of ga naar www.peulen.nl

n Roltafel 3200 mm
n Motor 7,5 Pk
n 1250 mm rechts  

van de zaag
n Voorritszaag 1.0 Pk
n Hoogte/schuinverstel-

ling elektrisch

n	Digitale	aflezing	van	
de schuinverstelling

n	Digitale	aflezing	links	
op 2 aanslagen

n	Digitale	aflezing	rechts
n Incl. parallel 

 beveiliging

van
€ 10.000,-

voor
€ 7.999,-PEULEN

Geldig zolang de voorraad strekt. Nog slechts 2 beschikbaar! H
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