
 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming aan de Haven van Antwerpen 

Nummer B-VIK-009 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 02-2023 

Aan- en afslaan van bulkgrijper  Pagina 1 van 3 

 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

Er zijn 3 mogelijke manieren om een bulkgrijper aan- of af te slaan: 

- Vanop de begane grond 

- Vanop een verplaatsbaar bordes 

- Vanop een hoogwerker 

 

Elk van deze manieren kan als veilig worden beschouwd, onder andere rekening houdend met de betrokken 

grijper en de beschikbare arbeidsmiddelen. De keuze voor de meest geschikte manier wordt bepaald 

tijdens de werkvoorbereiding, rekening houdend met de aanwezige risico’s. 

Onderstaande instructiekaart beschrijft de voorwaarden waaraan bij elk van de drie manieren voldaan moet 

worden.  

 

2. RISICO’S 

- Aanrijding van personen en arbeidsmiddelen 

- Val van hoogte 

- Knelling lichaamsdelen 

- struikelen 

- tillen van zware lasten 

- elektrisering 

- hoogwerker valt om bij te hoge windsnelheid 

 

3. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

 

Bepaal op voorhand de werkwijze die toegepast zal worden voor het aan- of afslaan van de bulkgrijper 

- vanop de begane grond 

- vanop een verplaatsbaar bordes 

- vanop een hoogwerker 

Betrokken medewerkers moeten opgeleid zijn voor het aan- en afslaan van bulkgrijpers,  alsook over de 

principes van het veilig tillen van lasten.  

 

Algemeen 

1. Controleer de orde en netheid van de werkplek voor aanvang van de taak. 

2. Baken de werkplek af.  

3. Controleer de staat van de elektrische kabels  

 

Vanop begane grond: 

De bulkgrijper kan zowel in staande als liggende stand aan- en afgeslagen worden.   
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Vanop verplaatsbaar bordes (foto 1): 

Controleer de staat van het bordes voor gebruik 

1. De rem om het bordes te blokkeren functioneert zoals het hoort (foto 2) 

2. De leuning van het bordes is in goede staat  

Gebruik het bordes volgens de voorschriften in de bedrijfseigen werkinstructies.  

 

Vanop hoogwerker: 

De hoogwerker moet gebruikt worden volgens de afspraken in G-VIK-002 “Werken met hoogwerker” 

(opleiding, omgevingsfactoren, controle van de hoogwerker, …).  

 

4. FOTO’S/ TEKENINGEN 

  
Foto 1.   Foto 2.  

 

 

5. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 
 

 

  
Naargelang werkomstandigheden 

 
 

 

6. AANDACHTSPUNTEN 

 

                                       
                        

Uitzondering: 
- STOP werken én 

- in veilige zone 
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- Tijdens de werkvoorbereiding moet de meest geschikte manier om de grijper aan- en 

af te slaan gekozen worden 

- Werkzone afbakenen 

- Controleer de staat van de elektrische kabels 

Meld gebreken steeds aan de werkverantwoordelijke 

 

- Klim niet op de grijper (ook niet via voorziene tredes en opstapjes) 

- Gebruik nooit elektrische kabels die in slechte staat zijn 

 

 

 


