9. Opschonen
waterpoelen en vennen
Werkzaamheden
Schonen watergangen
Hulpmiddelen:
Baggerbeugel, rietmaaier,
sloothekkel, sloothaak en
mesthaak, steekschop, zeis,
kanthaak en walmes
Persoonlijke
beschermingsmiddelen:
Handschoenen
Veiligheidsschoeisel
In het water; waadbroek of
waadpak met laarzen

De kenmerken van de uitvoeringswerkzaamheden
-

Met hulpmiddelen wordt handmatig diverse poelen en vennen, of andere watergangen, schoongemaakt van
vegetatie of uitgebaggerd.
Het opgeschoonde materiaal wordt op de kant in hopen verwerkt.
Uitsteken van lisdodde en andere waterplanten.

De gevaren en
aandachtspunten
In het water vallen daardoor
onderkoeld raken.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Per ongeluk uitglijden of door
verkeerd ingeschatte werkkracht
in het water vallen.

Pijnscheuten en spierklachten aan
de onderrug en het
bewegingsapparaat tijdens het
‘steken, snijden en lostrekken’.
Met diverse lichaamsdelen in
aanraking komen met scherpe
delen van de hulpmiddelen.

Verkeerd ingeschatte
noodzakelijke lichaamskracht bij
het steken, snijden en lostrekken.
Verkeerde werkpositie innemen.
Ongecontroleerd ‘lossteken of
snijden’ van de vegetatie of
struikelen. Geen stabiele
(sta)positie innemen.
Te dicht bij elkaar werken. Ook
bij het op hopen leggen van het
uitgebaggerd materiaal.
Een uitgedroogde steel kan
onverwachts afbreken waardoor
de ingezette beweging
oncontroleerbaar wordt.
Voor het werken met een ‘botte
en stroeve’ snijgereedschap is
meer kracht nodig.

Het juist en goed onderhouden
gereedschap.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Neem altijd een stevige werkpositie in.
Draag schoeisel (laarzen) met een goed
geprofileerde zool.
Draag bij in het water staan een
waadbroek.
Schat de noodzakelijke kracht altijd goed
in met name bij; waterbodem met veel
bagger of vegetatie, moment van
vrijkomen van de vegetatie.
Gebruik de juiste werktechniek. Houd
afstand van elkaar.
Draag handschoenen.

Bewaar de hulpmiddelen met houten
stelen in een ruimte met een geschikte
luchtvochtigheid; zeker niet te droog.
Maak het metaal van de hulpmiddelen
goed schoon zodat geen roestvorming
optreed. Scherp indien nodig de
snijdende delen.

9 Opschonen waterpoelen De gevaren en
en vennen
aandachtspunten
Infectie door virussen, bacteriën,
insecten en planten.
Specifieke omstandigheden;
klimatologisch, ondraagkrachtige
bodem, loslopend vee.
Organisatie van de uit te voeren
werkzaamheden.
Vaardigheden, ervaring,
voorlichting of opleiding.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Tekenbeten, eikenprocessierups,
straatvuil (tetanus), ratten (ziekte
van weil), berenklauw,
waterscheerling, wespen.
Hitte, koude, regen en harde
wind verminderd de controle over
de werkzaamheden.
Loslopend vee kan bedreigend
zijn.
Slechte voorbereiding, indeling en
afstemming van de
werkzaamheden op de feitelijke
omstandigheden.
Door te weinig ‘kennis en kunde’
ontstaan gevaarlijke situaties.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Verkrijg goede kennis van de
infectiebronnen en de mogelijke
preventiemaatregelen.
Weet onder welke omstandigheden de
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
Stem de maatregelen daarop af.
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
deze werkzaamheden uitvoeren. Zie
opleidingsplan.

