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Technologie
Thema: Proces- en afvalwater

Duizenden tonnen snoepgoed produceert Leaf Holland jaarlijks. Drop, winegums, pepermunt en

kauwgom. Wekelijks zijn daarvoor vele liters kleur-, geur- en smaakstoffen nodig. In geconcen-

treerde vorm kunnen deze stoffen een extreem corrosieve werking hebben, ontvlambaar of oxide-

rend zijn. Een speciale voorziening voor de opslag van de stoffen moet de veiligheid waarborgen. 

Bij Leaf draait het om het maken van
mooi en vooral lekker snoepgoed dat
onder A-merknamen als Red Band, Ven-
co, King, Sportlife en Xylifresh wordt ver-
kocht. Roger Raats, werkzaam op de af-
deling Engineering & Projects van Leaf
Holland: “Onder lekker en mooi wordt bij
onze onderneming verstaan snoepgoed
dat goed van vorm is, goed smaakt en

een mooie glans en heldere kleuren
heeft, waarbij de kleuren goed van elkaar
zijn gescheiden. Om dit te realiseren
wordt in ons vak naast bulkgrondstoffen
als zetmeel, lactose, suiker en suiker-
stroop, gewerkt met kleur-, geur- en
smaakstoffen die als E-nummers op de

verpakking worden vermeld. Van deze
stoffen hebben we in vloeibare vorm
altijd vele liters op voorraad.”

ADR-classificatie
Hoewel het misschien enigszins vreemd
lijkt, zeker in relatie tot snoepgoed, heb-
ben nagenoeg alle kleur-, geur- en
smaakstoffen die Leaf Holland gebruikt,
een ADR-classificatie. Een ADR-classifica-
tie is een internationaal in de transport-
wereld gebruikte aanduiding van het
soort stof, uitgedrukt in een codering. De
aard van de stof, bijvoorbeeld corrosief,
ontvlambaar of oxiderend, bepaalt de
ADR-klasse waarin de stof wordt inge-
deeld. De codering wordt in Nederland
tevens gehanteerd bij de indeling van
gevaarlijke stoffen in de PGS 15-richtlijn
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).
Circa 90% van de geur-, kleur- en smaak-

stoffen die Leaf Holland gebruikt, valt in
ADR-klasse 3 ofwel is licht ontvlambaar.

Aanpassen opslagvoorziening
In de loop van de jaren groeide bij Leaf
Holland het besef dat de opslagvoorzie-
ning voor de geur-, kleur- en smaakstof-
fen moest worden aangepast. Aan de
opslag van dergelijke ontvlambare vloei-
stoffen wordt de eis gesteld dat deze
strikt gescheiden worden gehouden van
de overige ruimten. Bij uitpandige opslag
gaat het daarbij om de directe omgeving
en het gebouw zelf. Bij inpandige opslag
zijn de ‘overige ruimten’ de productie- en
andere opslagruimten.
Met de inpandige klimaatkamer van Leaf
Holland in de kelder van het gebouw kon
niet meer worden volstaan. Bovendien
konden de vloeistoffen in de klimaatka-
mer niet of nauwelijks worden be-

Kleur-, geur- en smaakstoffen

‘We zijn aan onze mensen en het
bedrijf verplicht de interne risico’s zo

veel mogelijk te beperken’

Leaf hanteert losse emballage
en pallets voor de aanvoer van
de 10 of 20 liter polyethyleen
containers met kleur-, geur-
en smaakstoffen. De helft van
de container is uitgerust als
betreedbare ruimte met stel-
lingen voor de opslag van klei-
ne emballage. De andere helft
is bestemd voor palletopslag.
Aan stellingzijde is daarmee
de helft van de container in
gebruik om een kwart van de
kleur-, geur- en smaakstoffen
op te slaan. Om de pallets in
het systeem te plaatsen, be-
vinden zich aan de lange zijde
van de container twee dubbe-
le, openslaande deuren.
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schermd tegen invloeden van buitenaf,
zoals het uitbreken van een brand. Bij
een calamiteit zou de continuïteit van het
bedrijf in gevaar komen. Raats hierover:
“Voor het verantwoord opslaan van hoe-
veelheden van zo’n 2.500 liter lichtont-
vlambare vloeistoffen hebben we een
milieuvergunning nodig. Bovendien zijn
we aan onze mensen en het bedrijf ver-
plicht om de interne risico’s zo veel mo-
gelijk te beperken.”

Container voor buitenopstelling
Reden voor Leaf Holland om te kiezen
voor een aromacontainer ofwel een
brandwerende moduulcontainer (BMC),
conform PGS 15. André Ehlhardt, advi-
seur bij leverancier Denios licht toe: “De
geur-, kleur- en smaakstoffen die Leaf
gebruikt, hoeven niet gescheiden opge-

slagen te worden. Daarom kon met een
container met een afmeting van 3,30 bij
6,00 meter, bestaande uit één comparti-
ment, worden volstaan. De container is
vervaardigd voor een buitenopstelling
en gemaakt van 90 minuten brandwe-
rend constructiemateriaal. Het gaat
daarbij om een minerale vezelwol die
aan beide zijden is bekleed met verzinkt
staal.
De bodem van de container doet dienst
als opvangbak en heeft met een inhoud
van 2.500 liter een opvangcapaciteit van
100% van het totale opslagvolume.”

Koelinstallatie
Een ander gevaaraspect waarmee bij de
opslagvoorziening rekening is gehouden,
is de ‘normale’ temperatuurstijging tot
40°C. Licht ontvlambare of zeer licht ont-
vlambare vloeistoffen kunnen bij die
temperatuur vroegtijdig hun vlampunt
bereiken. Zolang de damp die daarbij
ontstaat niet vrijkomt, gebeurt er niets.
Komt de damp wel vrij dan is de vloeistof
brandbaar. Dit pleit voor een zo laag mo-
gelijke opslagtemperatuur. Dat is gerea-
liseerd via een explosieveilige koelinstal-
latie. Bij een buitentemperatuur van 35°C
bedraagt de temperatuur in de container

circa 12°C. Vriest het buiten dan blijft de
container vorstvrij.

Explosieveilige uitvoering
Om een volledig explosieveilige contai-
ner te garanderen, is gekozen voor een
constructieve potentiaalvereffening in de
container. Dat wil zeggen dat alle stalen
onderdelen van de container die moge-
lijk statisch kunnen worden geladen, met
elkaar in verbinding staan en dat de com-
plete container is geaard.
Verder is het systeem voorzien van een
natuurlijk, diagonaal werkend ventilatie-
systeem dat bestaat uit ventilatieopenin-
gen aan voor- en achterzijde.
Alle deuren van de container zijn zelfslui-
tend. Daardoor doet deze aromacontai-
ner behalve als opslagvoorziening ook
dienst als brandcompartiment. Op alle
deuren van de container is een explosiev-
eilige elektromagnetische vastzetinrich-
ting gemonteerd. Zodra het elektrische
signaal van deze vastzetinrichting wordt
onderbroken, sluiten de deuren volauto-
matisch. Het onderbreken van het sig-
naal kan op twee manieren. Een mede-
werker van Leaf kan het signaal onder-
breken door het bedienen van een
schakelaar nadat hij emballage heeft uit-
genomen of teruggeplaatst in de contai-
ner. Het signaal wordt ook onderbroken
als zich een calamiteit voordoet door een
melding vanuit de brandmelder in de
container of door een signaal dat auto-
matisch gegenereerd wordt vanuit de
brandmeldinstallatie. Deze installatie
staat in contact met alle rookmelders en
kleefmagneten in het gebouw en met de
brandweer die de deuren van de aroma-
container volledig op afstand kan sluiten.
Voor de situatie dat toch overdruk op-
treedt in de container, is er een ‘zwakke
plek’ in de vorm van een luik op het dak.

Veiligheid garanderen
Raats: “Naast het gegeven dat wij met de
oude klimaatkamer niet aan de huidige
wetgeving konden voldoen, was de situa-
tie gevaarlijk doordat de continuïteit van
het bedrijf in gevaar was. De aanschaf
van deze brandwerende moduulcontai-
ner heeft deze problemen opgelost. Wij
zijn voortaan in staat de veiligheid voor
ons bedrijf en onze medewerkers te ga-
randeren. Daar ging het om.” 

vereisen verantwoorde opslag
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De aromacontainer doet niet allen
dienst als opslagvoorziening maar

ook als brandcompartiment


