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1. INLEIDING
Deze instructies zijn een aanvulling van de regels van het goedvakmanschap en de mondelinge instructies
die de opdrachtgevende landbouwer en/of uw leidinggevende verstrekt.
De omstandigheden en de werkwijzen kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Het is een kwestie om in
alle omstandigheden samen met de landbouwer, leidinggevende en andere bedrijfsverzorgers de veiligste
werkwijze te volgen.

2. RISICO’S

3. MAATREGELEN
- Informeer voorafgaandelijk bij de bedrijfsleider
naar veilige werkmethodes.

- Uitglijden en vallen van hoogtes
- Uitglijden, struikelen en vallen op begane grond
Opgelet:
De afdekfolie of afdeknetten en (schuine)
betonnen vlakken kunnen zeer glad zijn.
Ijzelvorming, vocht, mos, modder… verhogen de
gladheid en kunnen verraderlijk zijn.

- Vergewis u vooraf van de situatie, visuele
controle…, aanwezige hulpmiddelen, nagaan
hoe de folie en de ballast liggen, stabiliteit,
gevaarlijke plaatsen…
- Zorg voor orde en netheid.
- Gebruik de voorziene toegangswegen en de
toegangsmiddelen (ladder, trapje…) om op de
silo’s te gaan.
- Indien er geen specifiek toegangsmiddel is –
gebruik dan een veilige ladder – zie instructies.
- Loop zo weinig mogelijk over de silofolie of over de
muren.
- Houd afstand (> 1,5 m) van de kuilrand boven op
de kuil.
- Plaats het toegangsmiddel (ladder) kort bij – liefst
achter het silofront.
- Voorzie eventueel houvast (een touw of
ballastmateriaal…), een looprooster of
dergelijks die je op de folie legt om de helling
van de silo op te gaan.
- Hou bij het plannen van de dagtaken rekening met
het weer – vermijd het klimmen op de kuil bij
hevige wind, regen, ijzelvorming ‘s morgens…
- Zorg voor voldoende verlichting op en rondom de
kuil, zeker in de winter (draag eventueel van en
hoofdlamp).
- Maak gebruik van hulpmiddelen (haak, ….) om
banden, zand- en grindzakjes te verwijderen.
-
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- Vallen uit laadbak, verplettering…

- Wat je zeker niet mag doen is personen heffen met
de laadbak (frontlader – of uitkuilwerktuig) van
een trekker.
- Blijf uit de draaicirkel of werkzone van
uitkuilmachines.
- Als bestuurder van machines vergewist u zich van
de aanwezigheid van persoen in de omgeving.
Maak duidelijke afspraken.
- Zorg dat de personen in de omgeving goed
zichtbaar zijn.

4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN - VERPLICHT

Stevige schoenen of laarzen met een goede antislipzool

5. INSTRUCTIES PLAATSEN EN GEBRUIK VAN LADDERS
1. Voor gebruik:
Kies een aangepaste ladder in functie van de uit te voeren taak:
Lengte: minstens 1 meter boven de werkplek of toegangsniveau uitkomen
Minstens 1 meter overlapping van de bomen bij schuifladders
Gebruik een ladder met antislipvoeten en bij voorkeur met brede voet
Controleer de ladder, voornamelijk wat betreft:
Schade aan ladderbomen (barsten, vervorming, oneffenheden)
Schade en bevestiging van sporten (barsten, vervorming, oneffenheden, bouten, spijkers)
Staat van de antislipvoeten
De netheid van de sporten en de ladderbomen
Gebruik een ladder niet indien ze één van de bovengenoemde gebreken vertoont
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2. Rechtzetten:
Zorg voor een stevige en effen ondergrond
Plaats de ladder onder de juiste hellingshoek (68-75°): de verhouding van de laddervoet tot het
steunvlak moet ongeveer 1/4de van de ladderlengte te zijn.

Zorg dat de ladder bovenaan stabiel kan steunen:
Beveilig de ladder tegen omvallen (haken, touw, …) - verplicht bij ladder van + 25 sporten
Laat de ladder nooit op één sport, één ladderboom of op een breekbaar element (bv raam)
steunen.

3. Beklimmen, afdalen en werken op de ladder
Baken de werkzone af wanneer er gevaar is voor aanrijding of omstoten van de ladder. Bv. kegels, …
Klim en daal sport per sport met het aangezicht naar de ladder en hou de twee handen vast aan de
sporten.
Klim nooit hoger dan de vierde hoogste sport.
Maximum hoogte ladder: stahoogte (= positie voeten) mag maximum 7,5m bedragen.
Draag gereedschap en/of materiaal naar boven in een tas of aan een gordel.
Breng te zwaar of te groot materiaal op hoogte met een hulpmiddel (bv. heftruck, touw, …).
Gebruik één hand om het werk uit te voeren en de andere om je vast te houden aan de ladder.
Reik niet verder dan één armlengte buiten de bomen, maar verplaats de ladder.
Werk nooit met één voet op de ladder en de andere voet op een steunpunt naast de ladder.
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4. Na Gebruik
Reinig de ladder indien nodig, in het bijzonder bij bevuiling van de sporten door olie, vet, slijk, …
Berg de ladder op de voorziene plaats (vertikaal of opgehangen)
Hang niets aan de ladder op wanneer deze opgeborgen is
Verwijder een ladder die gebreken vertoont

6. BIJ NOODGEVALLEN
Defect mechanische onderdelen

- Steeds en onmiddellijk melden aan de betrokken
bedrijfsleider of verantwoordelijke.
- Verwittig collega’s van defecten.
- In afwachting van herstelling worden de middelen
buitendienst gesteld of worden de
manquementen duidelijk gesignaliseerd zodat
onvoorziens (onveilig) gebruik vermeden wordt.

Ongeval

- Zorg dat u een communicatiemiddel (GSM) bij de
hand heeft.
- Weet wie in geval van ongeval of nood te
contacteren
- Programmeer de nummers in uw GSM.
- Weet het juiste adres van de locatie waar u zich
bevindt
- Indien nodig hulpdiensten verwittigen Tel.: 112

Lichte verwondigen

- Gepaste EHBO
- Steeds wonde zuiver maken en ontsmetten
- Bij twijfel – steeds medische hulp inroepen.
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