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I

Aanbevelingen voor het werken met motorzagen en bosmaaiers op grond van economische en arbeidsgeneeskundige
overwegingen (samengevat rapport)1
Recommendations for working with power saws and
brushcutters; economic and medical aspects

1

Inleiding

Sinds de zestiger jaren hebben eenmansbenzinemotorzagen met zaagketting in Nederland ingang
gevonden bij het vellingswerk. Aanvankelijk werden
zij alleen bij het vellen van dikkere bomen gebruikt
en ook bij het korten; het snoeien gebeurde met de
bijl. Later heeft de motorzaag het handgereedschap
in toenemende mate verdrongen, ook bij dunne
bomen en bij het snoeien. Waar bovendien het schillen nauwelijks meer in handkracht gebeurt tijdens
het vellingswerk, maar machinaal op een later tijdstip, is het aantal draaiuren van de motorzaag per
man per dag sinds 1960 sterk toegenomen. Van
ongeveer een half uur tot ongeveer vier uur per dag.
Bij het gebruik van motorboogzagen en bosmaaiers bij
verzorgingswerk bedragen de draaiuren zelfs rond
5 1 / 2 uur per man per dag.
Vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt bezien zijn
er grote bezwaren gerezen tegen een dergelijk intensief gebruik, o.a. in verband met de langdurige blootstelling aan vibratie en lawaai. Ook vanuit economisch oogpunt is de noodzaak van een dergelijk
gebruik niet altijd aanwezig.
Op initiatief van de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw (CORB) van het Bosbouwproefstation
is in verband hiermee getracht de economische en
de arbeidsgeneeskundige kriteria voor het werken met
motorzagen en bosmaaiers te formuleren om vervolgens het gebruik door maatregelen inzake werkmethode en arbeidsorganisatie zo goed mogelijk aan
deze kriteria aan te passen 2 ).
O p verzoek van de Commissie Bosbouwveiligheid
van het Bosschap is deze taak later nog uitgebreid
met het in de studie betrekken van kriteria met betrekking tot het aanschaffen van motorzagen en bosmaaiers (o.a. lawaai- en trillingsproduktie, hanteerbaarheid) en met betrekking tot het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
De uitvoering van deze taak is ter hand genomen
1 Tevens verschenen in Ned. Bosb.Tijdschr. 43 (7/8), 1971
(167-171).
Foto's: Bosbouwproefstation
2 Tezelfdertijd wordt gewerkt aan een project "houtoogstmachines".

Summary
Economie, medical and ergonomie aspects on the
use of power saws and brushcutters with forest
w o r k are reported. Different disadvantages are
emphasized, such as cost and physical injuries by
noise, vibration and accidents. A number of recommendations are given. These deal with working
methods and organization of work, machine procurement and the use of individual means of safety protection.

door de volgende personen:
ir. M. Bol (voorzitter) — Bosbouwproefstation.
G. H. Folsche — Staatsbosbeheer.
J. H. van Loon, arts — Landbouwhogeschool.
A. H. S c h a a f s m a — Bosbouwproefstation.
W. F. Taffijn — Staatsbosbeheer.
A. Wijnbergen ing.— Staatsbosbeheer.
De bevindingen van de groep zijn in de volgende
bladzijden kort weergegeven, met de nadruk op de
v o o r de bosbouwpraktijk van belang lijkende uitkomsten. Voor een meer volledige informatie en een
documentatie wordt verwezen naar de uitgebreide,
gelijknamige publikatie (Uitvoerige Verslagen van het
Bosbouwproefstation, band 10, nr. 1, 1971).
2

Economische aspecten

Op grond van economische overwegingen zouden
motorzagen, motorboogzagen en bosmaaiers onder
vele echter niet onder alle omstandigheden moeten
worden gebruikt.
Het vellingswerk bij dunne bomen (dbh kleiner dan
13 à 14 cm) zou met een handzaag kunnen gebeuren,
maar wat belangrijker is het snoeien met de motorzaag zou onder de huidige omstandigheden beperkt
moeten worden tot de dikkere bomen (dbh groter
dan 18 cm). En zelfs zou, indien dat vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt bezien gewenst is, het gebruik van de motorzaag bij deze dikkere bomen nog
verder beperkt kunnen worden door niet de gehele
boom met de motorzaag te snoeien maar alleen de
dikke takken, bijvoorbeeld de takken dikker dan 4
cm (gemeten op 2 cm van de takaanzet, loodrecht
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op de takas). De dunnere takken kunnen dan met de
bijl worden verwijderd. Laatstgenoemde methode zou
enig financieel nadeel met zich meebrengen, van
naar schatting minder dan ƒ 1 , — per m 8 bij bomen
tot dbh 30 cm.
Het zuiveren van opstanden zou in het algemeen
zonder meer met handgereedschap (eventueel in
combinatie met systematische zuivering met trekker
en slagmaaier) kunnen gebeuren. Alleen bij latere,
sterk achterstallige zuivering kunnen situaties ontstaan waarbij inzet van motorhandgereedschap
(motorboogzaag) economisch verantwoord is. Ook
168

Vellen met de motorzaag.
Persoonlijke beschermingsmiddelen: polyester helm gewapend met glasvezel, gehoorbeschermingskappen met
nekbeugel, zacht lederen
werkhandschoenen, nylon
veiligheidsoverall, rubber
laarzen met stalen neus, geprofileerde rubberzooi en
enkelversteviging.

bij ander verzorgingswerk, als het verwijderen van
dunne, te maaien opslag is het gebruik van motorhandgereedschap (bosmaaier) niet altijd te vermijden.
3 Arbeidsgeneeskundige en ergonomische aspecten
Vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt zijn er ernstige bezwaren tegen het werken met de huidige motorzagen aan te voeren. De bosarbeider is hierbij
blootgesteld aan lawaai en vibratie, die de toelaatbaarheidsnormen verre overschrijden en daardoor
kunnen leiden tot lichamelijke beschadigingen met

als gevolg bijvoorbeeld gehoorverlies, het optreden
van "dode v i n g e r s " en andere aandoeningen. De uitlaatgassen kunnen in ongunstige weers- en terreinomstandigheden vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Er bestaat verder gevaar voor ongevallen
met ernstig letsel.
De primaire eis die men in deze situatie moet stellen is: ergonomisch verantwoorde motorzagen, d.w.z.
motorzagen met:
— een drastisch lager lawaainiveau;
— minder schadelijke trillingen;
— „ s c h o n e r " uitlaatgassen;
— een laag gewicht;
— een goede balans in uiteenlopende standen en
een goede stabiliteit en bestuurbaarheid bij het
werken ermee;
— een ergonomisch gunstige constructie en vormgeving.
Geen van de op het ogenblik beschikbare motorzagen voldoet ook maar bij benadering aan deze
eisen. Zolang er nog met ergonomisch onaanvaardbare motorzagen moet worden gewerkt, is het noodzakelijk een aantal beschermende maatregelen te
treffen, zoals:
— een beperking van de expositieduur; bij gebruik
van de nu gangbare motorzagen wordt in de literatuur
aanbevolen een bosarbeider zeker niet meer dan
twee uur per dag met een motorzaag te laten werken,
de werktijd liefst te verdelen in betrekkelijk korte
zaagperioden en een goede pauzenregeling in te
stellen;

4 Aanbevelingen voor de arbeidsmethode en de
arbeidsorganisatie
Bij het vellingswerk in dun hout van dbh 75 cm (en
voor dunner hout geldt een vergelijkbare expositie)
is zowel de methode met een eenmansploeg (één
man, één motorzaag) als die met een tweemansploeg (twee man, één motorzaag met wisseling van
de motorzaag per serie van drie bomen) aanvaardbaar. De expositie blijft aldus binnen het hier gehanteerde arbeidsgeneeskundige kriterium van twee
uur per dag voor de bedieningsman. Ook in economisch opzicht zijn beide genoemde methoden, waarbij met de bijl wordt gesnoeid, bij de huidige kostenverhoudingen het gunstigst.
Bij de eenmansploeg bestaat de grootste afwisseling en de kortste expositieduur per keer en in totaal.
De tweemansploeg leidt tot lagere motorzaagkosten
De boomseriegrootte moet bij de tweemansploeg
beperkt blijven, anders wordt de expositieduur per
keer te groot.
Bij het afzonderlijk korten van langhout langs de
bosweg tot sortiment is de expositieduur eveneens
aanvaardbaar, mits de bedieningsman van de motorzaag tevens uitmeet en stapelt. Bij uitsluitend korten
zou een onaanvaardbare blootstelling per man per
dag ontstaan.

— het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (o.m. gehoorbescherming, veiligheid), die
deugdelijk en doelmatig moeten zijn en zo min mogelijk hinder en andere bezwaren moeten geven;
— een goede instructie, training, voorlichting en
begeleiding van de bosarbeider, zowel ten aanzien
van een goede en veilige werkmethode als de toepassing van beschermingsmiddelen.
— periodieke medische controle van de motorzaagarbeider, vooral betreffende het optreden van lawaaien vibratiebeschadigingen.
Over de arbeidsgeneeskundige en ergonomische
aspecten van het werken met bosmaaiers zijn in de
literatuur onvoldoende gegevens beschikbaar om
duidelijke uitspraken te kunnen doen. De lawaai- en
trillingsbron is in hoofdlijnen dezelfde. Er zijn echter
toch enkele verschillen. De zaagketting is bij de bosmaaier vervangen door een cirkelzaagblad (lawaai),
de afstand van de bedieningsman tot de lawaaibron is bij de bosmaaier kleiner (lawaai) en de overdracht van trillingen is bij de bosmaaier anders
(stuurboom, draagstel) dan bij de motorzaag. Een
en ander is aanleiding om voorlopig de bosmaaier
althans niet ongunstiger te beoordelen dan de
motorzaag en om dezelfde beschermende maatregelen te bepleiten.

m

Bosverzorging (zuivering) met handgereedschap
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Snoeien met de bijl van dunne
takken (dunner dan 4 cm aan
de takbasis).
Bij het vellingswerk in dik hout van dbh.27 cm leidt
het uitsluitend met de motorzaag snoeien tot een
expositieduur van 2V2 tot 3'/ 2 uur per dag, dus royaal
boven het hier gehanteerde criterium van twee uur
Het gecombineerde gebruik van motorzagen (takken
dikker dan 4 cm) en bijl bij het snoeien geeft een
aanvaardbare expositieduur, zowel bij de eenmansploeg als bij de tweemansploeg (met wisseling van
de motorzaag per serie van drie bomen). Wel zal dit
de kosten van het vellingswerk enigszins verhogen
met naar schatting minder dan f 1 , — per m 3 bij
bomen tot dbh 30 cm.
Bij de tweemansploeg bestaat de grootste afwisseling en de kortste expositieduur per keer. De tweemansploeg leidt tot lagere motorzaagkosten De
boomseriegrootte moet bij de tweemansploeg beperkt blijven tot ongeveer drie bomen, anders wordt
de expositieduur per keer te groot.
Bij het afzonderlijk korten en stapelen van langhout
in een tweemansploeg ontstaat een te hoge expositieduur, ook bij wisseling van de motorzaag per
boomserie.
Bij verzorgingswerk
leidt het gebruik van motorhandgereedschap (motorboogzaag, bosmaaier) tot
een onaanvaardbare expositieduur van 5 tot 5V, uur
per dag. Onder 2 "Economische a s p e c t e n " is reeds
gesteld dat er economisch gezien in het algemeen
geen duidelijke noodzaak voor het gebruik van
motorhandgereedschap is. Handgereedschap als
bijvoorbeeld het Zweedse Sandvik kapmes en de
Finse sikkel worden aanbevolen, al of niet in combinatie met het gebruik van trekker en slagmaaier.
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Wil of moet men toch motorhandgereedschap gebruiken (bijvoorbeeld de bosmaaier voor het verwijderen
van dunne, te maaien opslag of de motorboogzaag
bij latere, sterk achterstallige zuivering) dan wordt
op basis van de nu ter beschikking staande informatie aanbevolen ook hier te streven naar een expositie niet langer dan twee uur per man per dag,
door het gebruik te beperken tot hoogstens drie
werkuren per man per dag. Gedurende de rest van
de dag kan dan ander werk worden verricht.
5

Aanbevelingen voor het aanschaffen

Vibratie, geluid enz.
In principe verdienen zagen met zo laag mogelijke
geluids- en vibratiewaarden de voorkeur, maar men
dient daarbij ook andere kwaliteiten (uitlaatgassen,
veiligheid, gewicht) in de beoordeling te betrekken.
Wanneer bijvoorbeeld een goede trillingsdemping
enerzijds wel leidt tot een lage trillingswaarde,
maar anderzijds gepaard gaat met een verminderde
stabiliteit en bestuurbaarheid met als gevolg bijvoorbeeld een ongunstiger spierbelasting en hoger ongevalsrisico, dan is het zeer de vraag of de desbetreffende zaag onder de gunstigste kan worden
gerangschikt. Het afwegen van voor- en nadelen is
geen eenvoudige opgave. Dit geldt voor de motorzaag, maar evenzeer voor de bosmaaier.
Bekijkt men de publikaties 1998 (1969) en 2043
(1970) van "Statens Maskinprovningar", dan suggereren deze dat verschillende Zweedse merken motorzagen tot de minst ongunstige van de reeks onder-

zochte motorzagen behoren. Er zal hier echter om
verschillende redenen geen concreet merk worden
genoemd. De verschillen zijn niet groot en wijzen
niet in dezelfde richting. Het is bovendien, gezien
de snelle ontwikkelingen mogelijk dat er intussen
een betere zaag op de markt is verschenen. Misschien ook bevindt zich tussen de niet onderzochte
merken nog een betere.
Voor gebruikers van motorzagen lijkt het aan te
bevelen bij de aankoop de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en zich bij nieuwe aanschaffingen
te laten leiden door de nieuwste gegevens. Testrapporten zijn ter inzage verkrijgbaar bij de Afdeling
Bosarbeid en techniek van het Bosbouwproefstation
te Wageningen.
Hanteerbaarheid
De draagbeugel van de motorzaag dient een zodanige plaats en vorm te hebben, dat de machine
goed in balans kan worden gehouden.Voorts moet
de beugel voldoende dik zijn en voorzien zijn van
een bekleding. De handgreep moet voldoende wijd
zijn en voorzien van een bekleding met een lichte
profilering. De bedieningsmiddelen zoals contactschakelaar en oliepomp moeten gemakkelijk te
bedienen zijn, zonder de hand te moeten verplaatsen.
De uitlaat moet bij voorkeur aan de voorzijde van het
motorblok zijn geplaatst. De starterinrichting moet
van een goede kwaliteit zijn, terwijl de gehele vormgeving zodanig dient te zijn dat er zo min mogelijk
uitstekende delen aan de machine voorkomen.
Een gladde, voldoende brede bodemplaat bevordert
de stabiliteit van de machine.
Bij de bosmaaiers dient vooral aandacht te worden
besteed aan het draagstel: bij voorkeur een lederen
draagstel met goede instelmogelijkheden en voorzien van een panieksluiting. De uitlaat dient bij voorkeur aan de achterzijde van het motorblok te zijn
geplaatst. Een rubber-opvulling tussen stuurboom
en zaagas (om trillen zoveel mogelijk tegen te gaan)
dient te zijn aangebracht. De uiteinden van de
stuurboom dienen voorzien te zijn van zacht rubberhandgrepen.

Tenslotte dient aandacht te worden besteed aan
een aantal veiligheidsaspecten zoals: een contactschakelaar, een goede benzinetank-ontluchting, een
voldoende ruime vulopening van de benzinetank,
handbescherming op de draagbeugel van de motorzaag en een panieksluiting bij het draagstel voor
de bosmaaier.
6 Aanbevelingen voor het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen
Uit een nauwkeurige registratie in de laatste tien
jaar van de ongevallen welke in de bosbouw zijn
voorgekomen is gebleken dat door het gebruiken
van persoonlijke beschermingsmiddelen het aantal
ongevallen sterk kan worden beperkt terwijl ook de
ernst van de verwondingen aanzienlijk geringer kan
worden.
Bij vellingswerkzaamheden dient een veiligheidshelm gedragen te worden bijvoorbeeld een helm van
polyester gewapend met glasvezel. Gehoorbescherming wordt het beste verwezenlijkt door gebruik te
maken van gehoorbeschermingskappen met nekbeugel (denk ook aan gehoorbescherming van de
hulparbeider in de directe omgeving).
Voor veilings- en verzorgingswerkzaamheden dienen de ogen beschermd te worden bijvoorbeeld door
het dragen van een veiligheidsbril met geharde
plano-glazen.
Bescherming van de handen wordt mogelijk door
bij vele voorkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld
veilings- en verzorgingswerkzaamheden, werkhandschoenen te dragen. Voor de bedieningsarbeider van
motorzaag of bosmaaier verdienen soepele zacht
lederen handschoenen aanbeveling; deze bieden
zowel direct als indirect (voorkoming van koude
vingers) bescherming tegen de inwerking van trillingen.
Voeten en benen dienen beschermd te worden door
het dragen van schoenen of laarzen met stalen
neuzen, resp. beenbeschermers liefst in combinatie
met een nylon veiligheidsoverall.

171

