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Wat hebben we gedaan?

 November 2014 afstemming en start project

 Grenswaarde opgesteld

 Metingen bij 5 Recycling bedrijven:

 Peute, Dordrecht

 Kempenaars, Roosendaal 

 Van Munster, Heesch

 Van Mierle, Arnhem

 Van Gerrevink, Apeldoorn

 Presentatie TC op 13 april ‘15

Grenswaarde opgesteld

Papierstof (Cellulose) is een private 

grenswaarde (door bedrijf of branche op te 

stellen). Voorstel:

 Inhaleerbaar (grof) 10 mg/m3

 Respirabel (fijn) 5mg/m3

 Nederlandse-, Europese-, internationale 

databanken en onderbouwing

 Voorstel voor de branche

 Neerwaartse trend voor respirabel stof 

(van 1,25 mg/m3 tot 3 mg/m3)

 Periodiek herzien



3

Metingen

1. Stationaire meetopstelling

2. Op de man: Personal Air Sampling (PAS)
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Metingen, uitvoering
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1. Invoerband opvoerband

2. Sorteren machinaal

3. Sorteren handmatig

4. Shredder

5. Pers

6. Kraan

7. Shovel

8. Heftruck

9. Archief

10. Allround medewerker

11. Kokerzagen

Enkele 

voorbeelden

1. Invoerband / opvoerband

Inhaleerbaar:

 9,51 mg/m3 stationair 

 0,95 mg/m3 stationair (2 uur gedraaid) 
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2. Sorteren machinaal

Inhaleerbaar:

 9,29 mg/m3 tussen twee sorteerlijnen zonder 

afscherming en zonder verneveling

 3,03 mg/m3 tussen twee sorteerlijnen zonder 

afscherming met verneveling

 1,13 mg/m3 (lijn heeft 1 uur gedraaid)

Respirabel

 1,03 mg/m3 (lijn heeft 1 uur gedraaid)
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5. Pers 

Inhaleerbaar:

 29,91 mg/m3 (1 uur schoonmaken met 

blaaspistool)

 7,32 mg/m3 

 1,50 mg/m3 (naast een open buitendeur)

 1,70 mg/m3 (naast een open buitendeur)

Respirabel

 1,09 mg/m3 (naast een open buitendeur)



6

5. Pers 

8. Heftruck

Inhaleerbaar:

 19,79 mg/m3 (inclusief schoonmaakwerk met 

blaaspistool / raam open)

 1,94 mg/m3

 1,31 mg/m3

 0,74 mg/m3

 0,64 mg/m3

 0,36 mg/m3
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Constateringen

Oplossingen (permanent of incidenteel) zijn 

divers:

 Afzuiging (bij de bron of in de ruimte)

 Overdruk (kraancabine en sorteerruimte)

 Afscherming

 Buitendeuren open

 Sproei- of vernevelingsinstallaties

 Langzaam lopende shredders
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Schoonmaak

 Voor schoonmaakwerkzaamheden worden 

de volgende middelen gebruikt:

 Bezem

 Blaaspistool of blaaslans

 Mobiele blaaswagen

 Schoonmaak is soms dagelijks en soms 

wekelijks

 Het gehele pand wordt meestal niet jaarlijks 

schoongemaakt
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Persoonlijke bescherming

 Ademmasker (verplicht bij schoonmaakwerk, 

tijdens andere werkzaamheden vrij te 

gebruiken)

 FFP1(minder of niet geschikt)

 FFP2

 Gelaatsmasker (aangeblazen)

 Kwaliteitsverschil (met en zonder ventiel)

Persoonlijke bescherming
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Conclusie

 Een aantal werkzaamheden heeft een (forse) 

overschrijding

 Structurele bronmaatregelen zijn nodig om de 

blootstelling te verminderen zoals:

 Afscherming en afzuiging van persinstallatie, 

opvoerbanden en shredder

 Er is al veel gedaan gedan in de branche 

(maar, grote verschillen tussen bedrijven)

Conclusie

 Gebruik persoonlijke bescherming is 

vrijblijvend en toezicht is niet geborgd

 Er zijn nog organisatorische maatregelen uit 

te voeren zoals:

 Ramen en deuren dicht

 Controle en onderhoud afzuiginstallatie

 Hygiëne en schoonmaken

 Schoonmaken met “vocht”

 Schoonmaken met behulp van afzuiging
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Hoe verder?

 Grenswaarde toepassen bij metingen

 Prioriteiten aanpak stofbelasting bepalen

 Plan van Aanpak opstellen

 Leden informeren / overleg

 Kennis uitwisseling (good practices)

 Aandacht voor overige risico’s zoals 

machineveiligheid, ATEX  en fysieke 

belasting


