uit de groene praktijk

Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop De Groene Praktijk, www.degroenepraktijk.nl, Biddinghuizen. Met medewerking van De Welplaat in Spijkenisse

Wilgen knotten met steiger

Let op uw collega met de motorstokzaag

Tak valt terug naar zager

Met de motorstokzaag staat u stabiel op de grond. Let op: extra
gevaar voor het raken van collega’s in gezicht en armen doordat
de stokzaag een grote zwaai maakt.

Het gevaar van werken met de motorstokzaag is dat de zager
onder de vallende tak staat. Door de spanning van de gevallen tak
zwiept het dikke eind terug naar de zager.

Kans op dodelijke kickback

Houtblok valt op motorzaag

Het is verboden boven de schouders te zagen. De lichamelijke weerstand tegen een kickback is minimaal als u boven uw macht werkt.
Een zware verwonding op een afgelegen werkplek is dodelijk.

De afgezaagde stomp drukt de motorzaag naar de zager.
Het gewicht van een tak is helemaal niet te houden!
De motorzaag wordt naar het lichaam van de zager gedrukt.

Op een ladder zagen is verboden

Een ladder is instabiel

Altijd drie contactpunten, staat er in het VCA-boek. De bewegingsruimte van de zager op een ladder is zeer beperkt. Met als gevolg
dat de zager richting zijn eigen lichaam zaagt!

Eén rare beweging is genoeg om een ladder te doen kantelen!
Een terugvallende tak slaat zomaar een zager van de ladder af.
Levensgevaarlijk! Dus verboden!

Wilgen knotten met een hoogwerker of verreiker met werkbak is de veiligste
methode. Maar hoe doe je dit verantwoord als deze er niet bij kunnen?

B

Bron: Gebruikershandleiding Dolmar motorzagen

ij trainingsbureau Fiedeldij Dop De
Groene Praktijk kunnen zagers de
do’s-and-don’ts van het wilgen knotten
leren. Een lichtgewicht vouwsteiger (€ 350) is
met twee man makkelijk te verplaatsen. Door
deze met een spanband (€ 10) aan de stam te
zekeren, is het werkplatform zeer stabiel.
Zet de steiger op 1/3-2/3 (dus niet in het midden) tegen de stam, zodat de zager nog een
stap naar achteren kan doen als de afgezaagde tak valt. Het is gevaarlijker dan zagen op
de grond en vereist dus een rustig werktem-
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po. Doordat de motorzaag niet boven borsthoogte komt, is het knotten een hele dag vol
te houden. Gebruik een lichte motorzaag met
achterhandvat, dus geen tophendel. Dit houdt
de kans op kickback zo klein mogelijk. De
ketting is dubbel beveiligd tegen kickback.
Een jas met motorzaagbescherming (klasse 1)
is verplicht. Worden wilgen na twee jaar
geknot, dan kan dit met een handsnoeizaag.
Dit is heerlijk werken: geen zware zaag
kleding, geen motorzaag, geen lawaai,
uitlaatgassenen trillingen.
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