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In bedrijven waar bloem of meel en bijvoorbeeld 
suiker in bulk wordt opgeslagen in silo’s en met 
lucht (pneumatisch) wordt getransporteerd, 
bestaat de kans op stofexplosie. Bedrijven die dit 
risico lopen, moeten op basis van ATEX-richtlijnen 
vastleggen waar explosiegevaar bestaat, dit gevaar 
beoordelen en de bevindingen vastleggen in een 
Explosieveiligheids document (EVD). Door het samen-
gaan van bakkerijen, uitbreiding en om de hoeveel -

heid stof door het opensnijden van bloemzakken te 
verminderen, beschikken steeds meer bedrij-
ven over silo’s. Door de aanwezigheid van 
die  silo’s neemt de kans op stof-
explosies toe.

Voorkomen van 
stofexplosies

Met de ATEX-handleiding kun-
nen bedrijven zelf het Explosie-
veiligheidsdocument opstellen. 

Foto: Productschap Akkerbouw

Het Productschap Akkerbouw, De Nederlandse Brood- en ban-
ketbakkers Ondernemingsvereniging (NBOV), de Nederlandse 
Vereniging voor de Bakkerij (NVB) en de Vereniging voor de 
Bakkerij en Zoetwaren (VBZ) ontwikkelden gezamenlijk een 
handleiding waarmee bedrijven in de bakkerij- en zoetwaren-
branche zelf kunnen beoordelen of ze aan de eisen voldoen of 

dat eventueel maatregelen nodig zijn om een voldoende veilige 
situatie te schetsen. Deze actie volgde na de aankondiging van 
de Arbeidsinspectie van een inspectieronde naar de veiligheid 
bij ambachtelijke en industriële bakkerijen, waarbij bleek dat 
de industrie niet goed op de hoogte was van de eisen rondom 
explosieveiligheid.
“In principe zou iedereen nu van ATEX moeten weten”, stelt 
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Barend Muller, beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden en 
rechtspositie bij de vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwaren-
industrie. VBZ ontwikkelde een ATEX-handleiding, samen met 
adviesbureau Royal Haskoning en met subsidie van het pro-
ductschap Akkerbouw. Met de handleiding kunnen de bakke-
rijen zelf het Explosieveiligheidsdocument (EVD) opstellen. 

Document
“Het Explosieveiligheidsdocument is een belangrijk docu-
ment”, legt Muller uit. “Elk bedrijf waar een risico op een explo-
sie bestaat, moet er een hebben.” Bedrijven die een silo aanko-
pen, krijgen vaak automatisch een EVD meegeleverd door de 
fabrikant. Bedrijven kunnen met de handleiding nu zelf het 
document opstellen. “Een dure adviseur is niet meer nodig.” 
Veel ambachtelijke bakkerijen hadden geen EVD en hadden 
zelfs nog nooit van ATEX gehoord. Vaak hebben deze bedrijven 
enkel meel in zakken, geen weegbunkers of intern transportsys-
teem. Veel ambachtelijke bakkerijen zijn gegroeid, maar de 
wetgeving is er stilletjes ingeslopen.
Bakkerijen met silo’s hebben het nu in het algemeen goed op 
orde, vertelt Peter Verweij van TenBa, Bakkerijadvies, taxatie en 
realisatie. “Wij adviseren silo’s in een aparte ruimte op te stel-
len. Bij het technisch advies over de routing en lay-out van de 
(banket)bakkerij wordt al rekening gehouden met de ATEX-
zonering (zie kader). De bakkerijen kunnen met de handleiding 
de risico’s zelf beter in kaart brengen. “Ze vragen ons vaak nog 
om de uiteindelijke tekening te maken”, aldus Verweij. Silo’s 
komt Verwey tegen bij zowel kleine als grote bakkerijen. De 
ondergrens  voor de installatie van een silo ligt bij een meel-
verbruik van zo’n 4.000 kilogram per week. “Daaronder werken 
bakkerijen nog met zakgoed.” Maar veel bakkerijen installeren 
de opslagtanks ook voor het gemak. “Dan hoeven de mede-
werkers de zakken niet te tillen.”

Vernieuwingen
Steeds meer weegbunkers krijgen een stofafzuiging, vertelt Ver-
wey. “Dit is goed om stofexplosierisico’s te verminderen, maar 
ook om stofallergie bij medewerkers te voorkomen.” Leveran-
ciers moeten een deel van de ATEX-richtlijn vervullen door  
ervoor te zorgen dat de componenten van de machine aan de 
Europese ATEX-95 richtlijn voldoen. De bakkerij is zelf verant-
woordelijk voor de veiligheid van de omgeving van de silo’s. Dit 
is geregeld in de ATEX-137 richtlijn.
Verweij adviseert bakkerijen bij nieuwbouw en verbouw over de 
routing en het logistieke proces in de fabriek. Behalve stofex-
plosies, zijn er nog andere belangrijke plekken in de fabriek die 
extra aandacht behoeven. De gladheid van de vloer en vooral de 
beloopbaarheid (combinatie tussen gladheid en ruwheid van de 
schoenzool) zijn belangrijk. Net als beschermdeksels voor kne-
ders en planeetmengers. De overgang tussen lopende machine-
onderdelen zoals transportbanen, inpakmachines of de bollen-
rijskast zijn apparaten in de bakkerij-omgeving waar vanwege 
de draaiende delen de veiligheid ook in orde moet zijn. Over het 
algemeen is dat wel het geval in de bakkerijsector.

In de praktijk
Bakkersland heeft 18 industriële bakkerijen waarvan het gros 
silo’s heeft om de bloem in op te slaan. “Onderhoud van de 
silo’s is het belangrijkste”, vertelt Mark Roovers, coördinator 
Arbo en Hygiëne bij Bakkersland. De basisveiligheid is in alle 
bakkerijen op orde. “Maar de leeftijd van de silo’s verschilt per 

bakkerij.” Naast de silo’s is de staat van het leidingwerk en de 
afweegbunkers van belang. “Alle splitsingen en kleppen moe-
ten sluitend zijn.” Verder moeten zowel de silo’s als het schoon-
maakmiddel voldoen aan de ATEX-eisen waarvan de belangrijk-
ste is dat ze vonkvrij zijn. Bij de afweegbunkers moeten de fil-
terpatronen regelmatig worden vervangen. “Een persoon voert 
jaarlijks Bakkersland breed inspecties uit op de productieloca-
ties om uit te vinden of alles nog aan de norm voldoet.”  
Behalve dat de apparatuur up-to-date moet zijn, is ook de ken-
nis van het personeel van belang. “In elke werkoverleg is arbo-
zorg een belangrijk punt.” Behalve het eigen personeel, instru-
eert Bakkersland ook mensen van buitenaf die bijvoorbeeld in 

Kwetsbare plekken in de fabriek:
– Flexibele koppelingen binnen de fabriek
– De silo
– Ontluchtingsfilter
– Blower gebruikt voor blaastransport
– Acculaders

Onderverdelen in zones
Onderdeel van de ATEX-wetgeving is dat de bakkerij, op plaatsen waar 
explosiegevaar heerst, wordt onderverdeeld in zones. De hoeveelheid 
stof in de lucht bepaalt de uiteindelijke zonering. Alle apparatuur in 
de fabriek moet voldoen aan de CE-richtlijnen. Apparatuur in de zones 
moeten voldoen aan de eisen, die gesteld zijn voor ruimten waar 
explosiegevaar heerst. De verschillende zones vereisen verschillende 
maatregelen. 

Zoneringsklassen
Zone 20 Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een 
wolk brandbaar stof in lucht voortdurend, gedurende lange perioden 
of herhaaldelijk aanwezig is. In uren uitgedrukt is dit meer dan 1000 
uur per jaar. Een voorbeeld van zone 0 is het binnenste van een molen, 
filters of transportleidingen met brandbare stof(fen). 

Zone 21 Een plaats waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van 
een wolk brandbaar stof in lucht, in normaal bedrijf af en toe aanwe-
zig kan zijn. In uren uitgedrukt is dit tussen de 10 tot 1000 uur per jaar. 
Een voorbeeld van zone 1 is rondom een vulopening (productreci piënt) 
of uitstortplaats met afvoerbak van een molen met brandbare 
stof(fen). 

Zone 22 Een plaats waar de aanwezigheid van een explosieve  
atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar stof in lucht bij nor -
maal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt, het  
verschijnsel van korte duur is. In uren uitgedrukt is dit minder dan 10 
uur per jaar. Een voorbeeld van zone 2 is de omgeving van een molen 
waar stofafzetting optreedt bij het vullen of uitstorten die eventueel 
kan opwervelen.

Mogelijke maatregelen:
– Ontluchtingssystemen of ontlastingsluiken op een silo
– Stofzakken
– Goede aarding
– Filterinstallatie
– Siloventilatoren
– Zuiginstallatie in plaats van pneumatisch (blaas)transport

Risico’s op stofexplosie
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