6. Maaiwerkzaamheden
Maaiwerkzaamheden
met: bosmaaier met
slagmes of draadmaaier,
klepelmaaier en zeis
Hulpmiddelen voor de
afvoer van maaisel:
Hooihark, riek en
kruiwagen
Persoonlijke
beschermingsmiddelen:
Handschoenen
Veiligheidsschoeisel of
stevige schoenen
Stevige broek en
werkkleding
Bosmaaier, klepelmaaier
Handschoenen
Veiligheidsschoeisel
Gehoorbescherming
Veiligheidsbril
Stevige broek en
werkkleding

De kenmerken van de uitvoeringswerkzaamheden
-

Afmaaien van ongewenst hoog opgaande vegetatie en het afvoeren van het maaisel, bijvoorbeeld op en naast
de klompenpaden,.
De maaiwerkzaamheden zijn plaatselijk en is kortdurend onderhoudswerk in het groeiseizoen.
De uitvoering vindt plaats op verzoek SLG op basis van aanwijzingen (klachten) van wandelaars.

De gevaren en
aandachtspunten
Bosmaaier:
Het slagmes slaat met hoge
snelheid kleine deeltjes zoals
steentjes of zwerfvuil in de
richting van de benen en ogen
van de bedieningspersoon en naar
omstanders toe.
Duwmaaier:
Met hoge snelheid kleine deeltjes
zoals steentjes of zwerfvuil in de
richting van de benen van de
bedieningspersoon en naar
omstanders toe

Bosmaaier en duwmaaier:
De bedieningspersoon staat bloot
aan een hoog en schadelijk
geluidsniveau plus aan handarmtrillingen. De personen in de
omgeving staan ook bloot aan
lawaai.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
De ophang van de bosmaaier is
verkeerd afsgesteld waardoor het
slagmes te laag of te scheef t.o.v.
‘maaiveld’ draait.
Verkeerde beschermkap of niet
goed geplaatst.
Ontbreken van een
bodemschotel.
Veel obstakels in de vegetatie.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Een juiste ophang van de bosmaaier aan
het draagstel en een goed afgestelde
stuurboom.
Gebruik de bijpassende beschermkap en
monteer deze op de voorgeschreven
wijze.
Monteer de bodemschotel tussen de
bevestigingsmoer en het slagmes.
Verkrijg een indruk van mogelijke
obstakels die in de vegetatie liggen; veel,
Bij de duwmaaier is de
de omvang, niet te vermijden. Gebruik
beschermkap beschadigd of is het indien nodig een andere maaiwijze, b.v.
terrein te ongelijk en daardoor
een draadkop.
ongesschikt voor de duwmaaier.
Draag een bosmaaierbroek of een stevige
broek, veiligheidsschoeisel en bril.
Zorg dat er geen omstanders binnen een
afstand van 15 meter aanwezig zijn.
Het geluidsniveau is altijd te
Altijd gehoorbescherming dragen.
hoog.
Bij een goed onderhouden machines de
De gevaren van de trilling worden tijdsduur beperken tot ongeveer 5 uur
versterkt door verkeerd
per dag. Draag handschoenen om de
onderhoud van het slagmes van
handen warm te houden, de trillingen
de bosmaaier dat daardoor in
zijn dan minder schadelijk.
onbalans raakt.
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De gevaren en
aandachtspunten
In aanraking komen met de
scherpen delen van de bosmaaier
en de zeis.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Tijdens het scherpen van de
snijdende delen en tijdens het
transport.
Door ondeskundig gebruik van
de zeis of bosmaaier;
ongecontroleerde en te grote
zwaaiende beweging.
Uitglijden of struikelen op een
talud of bodem met obstakels.

In aanraking komen met de
scherpen delen van de hooihark
en de riek. Zowel passanten als de
uitvoerenden.

Tijdens het transport. Onbeheerd
en onduidelijk op de werkplek
neerleggen. Te dicht bij andere
personen werken;
ongecontroleerde zwaaiende
beweging.

Het juist en goed onderhouden
van de machines en het
gereedschap.
Dit kan bij de bosmaaier
resulteren in een wegschietend
slagmes of versplinteren van het
slagmes.

Versleten borgmoer bij het
slagmes niet of te laat vervangen.
Verkeerd geslepen slagmes; te
heet geworden materiaal,
verkeerde snijhoek.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Trek handschoenen aan tijdens het
scherpen. Gebruik de juiste
scherptechniek.
Pas de juiste werktechniek toe. Zorg dat
je stabiel staat bij de maaiende
bewegingen; goede zolen onder de
veiligheidsschoenen.
Pas altijd de juiste ophang, en sluiting, bij
de bosmaaier toe.
Houd altijd afstand t.o.v. omstanders.
Scherm de scherpe delen tijdens het
transport af; bij de zeis de jute zak, bij
het slagmes de daarvoor bestemde
beschermhoes(jes).
Tijdens het transport en het ‘eventjes’
neerleggen in het veld de scherpe delen
dusdanig positioneren dat men er niet
‘per ongeluk’ mee in aanraking kan
komen.
Houd bij het verzamelen van gras altijd
voldoende afstand van elkaar.
Controleer de borgende werking van de
borgmoer en vervang deze regelmatig.
Scherp het snijdend gedeelte van het
slagmes op de juiste wijze.
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De gevaren en
aandachtspunten
De juiste PBM worden gebruikt
en zijn goed onderhouden.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Het PBM biedt onvoldoende
bescherming, draagt
oncomfortabel en kan daardoor
een nieuw gevaar introduceren.

Specifieke omstandigheden;
klimatologisch, ondraagkrachtige
bodem, loslopend vee, talud of
heuvel.
Infectie door virussen, bacteriën,
insecten en planten.

Hitte, koude, regen en harde
wind verminderd de controle over
de werkzaamheden. Loslopend
vee kan bedreigend zijn.
Tekenbeten, eikenprocessierups,
straatvuil (tetanus), ratten (ziekte
van weil), berenklauw,
waterscheerling, wespen.
Geen rekening gehouden met
passanten die geraakt kunnen
worden wegschietende deeltjes
van de bosmaaier of door de riek.
Maar ook dat pasanten de
uitvoerende kunnen aanrijden.
Slechte voorbereiding, indeling
en afstemming van de
werkzaamheden op de feitelijke
omstandigheden.
Door te weinig ‘kennis en kunde’
ontstaan gevaarlijke situaties.

Omgevingsveiligheid; passerende
personen en aanrijdgevaar bij
wegen en fietspaden.

Organisatie van de uit te voeren
werkzaamheden.
Vaardigheden, ervaring,
voorlichting of opleiding.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Het PBM moet de juiste bescherming
bieden, volledig zijn, onbeschadigd en
niet verouderd zijn. Maar ook een
redelijk draagcomfort hebben en passend
zijn. Deze informatie staat in de
bijhorende gebruikershandleiding en
moet bekend of toegankelijk zijn.
Weet onder welke omstandigheden de
werkzaamheden uitgevoerd gaan
worden. Stem de maatregelen daarop af.
Verkrijg goede kennis van de
infectiebronnen en de mogelijke
preventiemaatregelen.
Neem maatregelen waardoor de
werkzaamheden veilig gepasseerd
kunnen worden; tijdelijke
verkeersmaatregel, waarschuwen.
Draag langs de weg signaalkleding.
Organiseer de werkzaamheden. Maak
afhankelijk van de complexiteit afspraken
op de werkplek of stel vooraf een
werkplan op.
Alleen de personen met de juiste en
noodzakelijke ‘kennis en kunde’ mogen
bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Zie
opleidingsplan.

