Veilig werken op hoogte
Met name vrijwilligers die zich inspannen voor
de uilenbescherming of landschapsbeheer kunnen in situaties terecht komen waarbij werkzaamheden op hoogte uitgevoerd worden. Bij dit
werk gelden een aantal wettelijke bepalingen en
bovendien treden er risico’s op. Aangezien het
vrijwilligerswerk door Brabants Landschap wordt
ondersteund, proberen we juist deze risico's
goed onder de aandacht te brengen en gezamenlijk te bepalen hoe we zo veilig mogelijk kunnen
werken. In dit infoblad gaan we kort in op deze
bepalingen en de risico’s van werken op hoogte.

bruikt worden om ergens een korte handeling uit te
voeren. Toch is een ladder vaak het enige middel
waarmee een handeling (zagen, nestkastcontrole)
kan worden uitgevoerd. Zorg er daarom voor dat je
werkt met een goedgekeurde ladder, die je voor
gebruik inspecteert. Plaats de ladder stabiel tegen
het object. De plaatsingshoek bedraagt 75 graden
(gestrekte armen). Zorg er voor dat een tweede
persoon de ladder vanaf de grond continu ondersteund. Klim niet hoger dan tot de laatste twee spijlen. Bij gebruik van de ladder treedt valgevaar op.

Voorkom risico’s
De basis voor veilig werken ligt bij het in kunnen
schatten van de risico’s en vervolgens alles in het werk
te stellen om deze situaties te voorkomen. Het Brabants Landschap verzorgt cursussen om de deze risico’s van werken op hoogte te behandelen. Daarnaast
moet iedereen zijn ‘gezond verstand’ gebruiken bij het
inschatten van die risico’s. Is de kans op letsel aanwezig, probeer die dan in eerste instantie uit te sluiten
door te werken vanaf een vaste en gemakkelijk bereikbare plek. Denk aan een stelling, een vaste trap of
een hoogwerker. Daarnaast kan men in verschillende
gevallen alleen de risico’s voorkomen, door de werkzaamheden niet uit te voeren. Bijvoorbeeld: hangt een
nestkast op een hoge en lastig te bereiken plaats, dan
doet men er beter aan om de nestkast niet meer te
controleren of te verwijderen. Plaats vervolgens op
een veiligere locatie een nieuwe kast. Ook bij het onderhoud van hoogstamfruitbomen kunnen bomen bij
zijn waar het verstandiger is om de snoei door een
professioneel bedrijf te laten uitvoeren.
Gebruik ladder
Een ladder is een hulpmiddel om ergens te komen.
Een ladder is dus geen werkplek. En mag alleen ge-

Een ladder is geen werkplek, maar dient er toe, om
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Hulpmiddelen
Voor het plaatsen van een nieuwe nestkast is het handig
als je beide handen vrij hebt en de nestkast zonder al te
veel kracht op de goede positie krijgt. Het gebruik van een
extra bevestigingslijn en een katrol zijn dan onontbeerlijk.
Ongevallen
Samen met de vrijwilligersgroepen wil Brabants Landschap

Informatiebladen van Vereniging van Bos
en Natuureigenaren (www.VBNE.nl)



Veilig werken op hoogte, klik hier.



Veilig werken met de ladder, klik
hier



Veilig plaatsen en controleren van
nestkasten, klik hier
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