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Aanbevelingen voor het werken met motorzagen en bosmaaiers
op grond van economische en arbeidsgeneeskundige
overwegingen

Deel 1
1.1

Achtergronden

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 onge
veer een 1/2 uur tot ongeveer 4 uur per dag. Bij
het gebruik van motorboogzagen en bosmaaiers bij
verzorgingswerk bedragen de draaiuren zelfs rond
51/2 uur per man per dag.
Vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt bezien zijn
er grote bezwaren gerezen tegen een dergelijk inten
sief gebruik, o.a. in verband met de langdurige
blootstelling aan vibratie en lawaai. Ook vanuit eco
nomisch oogpunt is de noodzaak van een dergelijk
gebruik niet altijd aanwezig.
Op initiatief van de Commissie Onderzoek Ratio
nalisatie Bosbouw (CORB) van het Bosbouwproefstation is in verband hiermee getracht de econo
mische en de arbeidsgeneeskundige kriteria voor
het werken met motorzagen en bosmaaiers te formu
leren om vervolgens het gebruik door maatregelen
inzake werkmethode en arbeidsorganisatie zo goed
mogelijk aan deze kriteria aan te passen.* Op ver
zoek 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
door de volgende personen:
* Tezelfdertijd wordt gewerkt aan een project "houtoogstmachines".

ir. M. Bol (voorzitter) - Bosbouwproefstation
G. H. Folsche - Staatsbosbeheer
J. H. van Loon, arts - Landbouwhogeschool
A. H. Schaafsma - Bosbouwproefstation
W. F. Taffijn - Staatsbosbeheer
A. Wijnbergen, ing. - Staatsbosbeheer.
De bevindingen van de groep zijn in de volgende
bladzijden vastgelegd.
1.2
1.2.1

Economische aspecten
Motorzagen bij vellingswerk

Vellen De toename van het gebruik van de motor
zaag is niet zonder meer een gevolg van econo
mische noodzaak. Onderzoekingen hebben uitge
wezen, dat het uit een oogpunt van benodigde
arbeidstijd geen zin heeft om bomen dunner dan dbh
12 cm met de motorzaag te vellen (1).
Bij arbeidskosten van ƒ 10,- per produktief man-uur
en motorzaagkoster van ƒ 6,- per draaiuur zou
dit een grensdiameter van 13 à 14 cm betekenen.
Snoeien Bij een vergelijking van snoeien van groveden met bijl en motorzaag binnen vijf opstanden
(800 bomen) is gebleken dat de snoeitijd van de
motorzaag over vrijwel het gehele boomdiametertraject onder die van de bijl ligt (grafiek 1). Weer
uitgaande van eerder vermelde kosten betekent dit
dat bij groveden met "normale" betakking het
snoeien van alle takken met de motorzaag in finan
cieel opzicht zin heeft bij dbh groter dan 18 cm,
overeenkomende met een gemiddelde takdikte van
17-21 mm en een gemiddeld takaantal van 70-90
op de werkhoutlengte (grafiek 2). Bij verdere stijgen
de arbeidskosten ten opzichte van machinekosten
zal dit snijpunt opschuiven naar kleinere diameter.
1.2.2
Motorboogzagen en bosmaaiers bij verzor
gingswerk
Het gebruik van motorhandgereedschap (motor
boogzagen, bosmaaiers) bij het zuiveren geeft in het
algemeen pas besparing op arbeidstijd bij de wat
oudere opstanden (2). Zo is gebleken dat toepas
sing bij een gemiddelde boomhoogte van Pinus-opstanden kleiner dan 3 m (vóór behandeling) geen be5

Grafiek 1 Snoeitijd voor
bijl en motorzaag in man
minuten per boom (excl.
algemene tijden) bij ver
schillende boomdiameter;
bijl: y = 92 + 0,8086 x2
motorzaag:
y = 150 + 0,2706 x2
y = snoeitijd per boom in
min.
x - diameter op 1,30 m
in cm.

minuten

18

sparing op arbeidstijd oplevert en dus in feite duur
der is. Handgereedschap (b.v. Sandvik kapmes, Fin
se sikkel) verdient hier de voorkeur, al of niet in com
binatie met systematische zuivering door trekker en
slagmaaier.
1.2.3

1.3 Arbeidsgeneeskundige en ergonomische
aspecten

Algemene conclusie

De conclusie is dat op grond van economische
overwegingen motorzagen, motorboogzagen en bosmaaiers onder vele, echter niet onder alle omstan
digheden zouden 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 motor
zaag 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 ge
bruik 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, b.v. de takken dikker dan 4 cm (ge
meten op 2 cm van de takaanzet, loodrecht op de
takas), zoals reeds eerder is voorgesteld (3). De
dunnere takken kunnen dan met de bijl worden ver
wijderd. Laatstgenoemde methode zou enig finan
cieel nadeel met zich meebrengen, naar schatting
minder dan f 1per m3 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 ont
staan waarbij inzet van motorhandgereedschap
(motorboogzaag) economisch verantwoord is. Ook
bij ander verzorgingswerk, als het verwijderen van
6

dunne, te maaien opslag is het gebruik van motor
handgereedschap (bosmaaier) niet altijd te vermij
den.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op motorzagen.
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 dooreen 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 motor
zaag. Een en ander is aanleiding om voorlopig de
bosmaaier althans niet ongunstiger te beoordelen
dan de motorzaag.
1.3.1

Geluid

Bij het werken met een motorzaag is de bosarbeider blootgesteld aan de inwerking van lawaai. Het is
in de industrie bekend dat bepaalde vormen van
lawaai bij de desbetreffende arbeiders een bescha
diging van het gehoor kunnen veroorzaken, die zich
sluipend en progressief ontwikkelt tot een bepaalde
graad van "lawaaidoofheid".
Voor de beoordeling van industrieel geluid heeft de
International Organization for Standardization op
grond van de medische ervaringen de 85 ISO-curve in
de octaafbanden met de middenfrequenties 500,
1000 en 2000 Hz als "Damage Risk Criterion" voor

Grafiek 2 Snoeikosten
voor bijl en motorzaag in
guldens per boom bij ver
schillende boomdiameter;
incl. gemiddeld 48% resp,
56% algemene tijden bij
snoeien met bijl resp.
motorzaag.

guldens

d bh in cm

gesteld, d.w.z. als bovengrens van het toelaatbare
voor continue geluid bij permanente blootstelling
gedurende vijf uur per dag en vier dagen per week.
Met een toelaatbaar niveau wordt hier niet bedoeld,
dat er geen gehoorbeschadiging het gevolg van zou
kunnen zijn, maar alleen dat ook op de lange duur
een eventuele beschadiging niet zo ernstig zal zijn,
dat de spraakverstaanvaardigheid nadelig beïn
vloed wordt. Bovendien bestaan er aanwijzingen,
dat ook geluid van een geringer intensiteit het men
selijk organisme ongunstig kan beïnvloeden, onder
meer door het oproepen van reacties van het
vegetatieve zenuwstelsel, die tot uiting komen in
veranderingen in de bloedcirculatie, de spijsverte
ring e.d. Ergonomisch gezien ligt de voorgestelde
85-1ijn dus eigenlijk nog te hoog voor een verant
woorde toelaatbaarheidsgrens. De Nederlandse
Werkgroep "Relatie lawaai en lawaaidoofheid" van
de CARGO-TNO adviseert dan ook hiervoor de 80
ISO-lijn te gebruiken.
Uit de metingen van het geluidniveau bij diverse
merken en typen motorzagen is gebleken, dat het
geluid van de huidige zagen in wezen weinig ver
schilt en met waarden van 100 dB en meer in de
aangegeven frequenties ver boven de genoemde
grenzen ligt. Ondanks de omstandigheid dat de
lawaai-inwerking bij motorzaagarbeid meestal niet
continue en niet permanent is, blijkt het beschadi
gingsgevaar groot te zijn.
Gehoordrempelmetingen bij de motorzaagarbeiders hebben aangetoond, dat bij bosarbeiders met
een blootstelling aan motorzaaglawaai van een tot
vijf jaar al een aanzienlijk percentage beschadigin
gen in de vorm van kenmerkende gehoorverliezen
voorkomt. Een gunstig effect van persoonlijke ge

hoorbeschermingsmiddelen werd niet geconstateerd,
mogelijk tengevolge van een niet consequent ge
bruik of van de ondeugdelijkheid (dempingswaarde,
passing) van de toegepaste middelen.
Deze bevindingen leiden tot de volgende conclusies.
Het geluid van de huidige motorzagen levert inder
daad ernstig gevaar op voor het ontstaan van een
gehoorbeschadiging. Het geluid zal dus drastisch
verminderd moeten worden. Zolang dit nog niet in
voldoende mate gerealiseerd is moet de schadelijke
inwerking zoveel mogelijk beperkt worden met name
door een consequent gebruik van gehoorbescher
mingsmiddelen met een voldoende dempingswaarde
en een beperking van de expositieduur. Daarnaast
dient een periodieke gehoor-controle van de motorzaagarbeiders plaats te vinden.
1.3.2

Vibratie

Bij het werken met een motorzaag is de bosarbeider verder blootgesteld aan de inwerking van me
chanische trillingen. Deze inwerking is sterker naar
mate de zaag steviger wordt vastgehouden, zoals
bij het manoeuvreren tijdens het snoeien. Ook van
de inwerking van deze trillingen is een beschadigend
effect bekend. Er kunnen zich eveneens sluipend
en progressief, verschillende aandoeningen van spie
ren, botten, zenuwen, bloetvaten e.d. ontwikkelen, die
zich vanuit de handen tot in de rest van het lichaam
kunnen uitbreiden. Een opvallend verschijnsel is bij
voorbeeld het optreden van "dode vingers".
De medische ervaringen zijn op dit gebied echter
nog beperkt. Zo is met name nog weinig bekend
omtrent het verband tussen tril Iingskarakteristiek,
expositiepatroon en beschadigingsrisico. Daardoor
7

Vellen met de motorzaag.
Persoonlijke beschermings
middelen: polyester helm ge
wapend met glasvezel, gehoorbeschermingskappen met
nekbeugel, zacht lederen
werkhandschoenen, nylon
veiligheidsoverall, rubber
laarzen met stalen neus, ge
profileerde rubberzooi en
enkelversteviging.

ontbreken nog duidelijke aanwijzingen omtrent een
toelaatbaarheidsgrens voor deze vibratie. Tot nu toe
gepubliceerde onderzoekingen suggereren trillingen
te vei mijden met een frequentie van 50 tot 500 Hz,
een amplitudo van meer dan 80 micron en een ver
snelling van meer dan 0,5 g. Daarnaast wordt kou
een belangrijke factor geacht, die het ontstaan van
deze aandoeningen kan bevorderen.
Uit metingen van de vibratie bij diverse merken en
typen motorzagen is gebleken, dat de trillingen van
de huidige motorzagen in het schadelijkheidsgebied
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liggen. Dit wordt bevestigd door het in toenemende
mate voorkomen van de kenmerkende aandoeningen
bij motorzaagarbeiders.
Deze bevindingen leiden tot de volgende conclusies.
De vibratie van de huidige motorzagen levert inder
daad ernstig gevaar op voor het ontstaan van licha
melijke beschadigingen. De vibratie zal dus drastisch
verminderd moeten worden. Zolang dit nog niet in
voldoende mate gerealiseerd is, moet de schade
lijke inwerking zoveel mogelijk beperkt worden i.e.
door een beperking van de expositieduur.
Deze beperking geldt in het bijzonder voor de on

gunstige arbeidsonderdelen (snoeien). Daarnaast
verdient het aanbeveling vooral 's winters "koude
handen"tegen te gaan.
1.3.3

te worden, omdat hiermee niet alleen de trillingsin
werking verminderd wordt, maar bovendien de over
wegend statische belasting door een meer dyna
mische spierarbeid wordt vervangen.

Uitlaatgassen
1.3.6

Bij het werken met een motorzaag is de bosarbeider blootgesteld aan de inwerking van uitlaatgassen.
Hierin verschilt een motorzaag niet principieel van
de andere verbrandingsmotoren. Deze gassen bevat
ten diverse bestanddelen, waaronder vooral het
koolmonoxyde, die bij inademing vergiftigings
verschijnselen kunnen veroorzaken. Dit gevaar is
niet denkbeeldig, met name bij bepaalde weersom
standigheden en terreinverhoudingen, getuige geval
len die zijn voorgekomen.
Ook in dit opzicht zijn beschermende maatregelen
gewenst, die primair gezocht moeten worden in
"schoner" uitlaatgassen; verder bijvoorbeeld in een
zo gunstig mogelijke plaatsing van de uitlaat.
1.3.4

Ongevallen

Bij het werken met een motorzaag bestaat in ver
schillende opzichten gevaar voor ongevallen met
ernstige letsels. Zware verwondingen vooral aan
armen en benen kunnen ontstaan door uitglijden of
terugslaan van de zaag. Een deel van de letsels
wordt veroorzaakt door wegvliegende delen (takken,
houtspanen en splinters), waarbij vooral de ogen
gevaar lopen.
Ten aanzien van de bescherming hiertegen dient
in de eerste plaats aan de motorzaag zelf te worden
gedacht, d.w.z. aan een goede balans in uiteen
lopende standen en een goede stabiliteit en be
stuurbaarheid bij het werken ermee. Daarbij behoren
een goede werkmethode-instructie met een speciale
training voor "veilig werken" en het gebruiken van
goede persoonlijke beschermingsmiddelen.
1.3.5

Overige ergonomische factoren

Vellingswerk met een motorzaag is zware lichame
lijke arbeid met een vrij groot aandeel aan statische
spierbelasting. Dit kan leiden tot verschillende spier
en gewrichtsklachten. Aan dit bezwaar kan men
trachten tegemoet te komen door het gebruik van
een lichte zaag met een goede balans, stabiliteit
en bestuurbaarheid. Verder is ook voor deze vorm
van belasting een beperking van de expositieduur
nodig met een gunstige afwisseling van de voor
komende werkzaamheden en een adequate pauzenregeling.
Het met betrekking tot de vibratie gegeven advies
om het "snoeien met de motorzaag" te beperken
brengt met zich mee: meer "snoeien met de bijl".
Dit laatste kan een wat groter energieverbruik ver
gen, maar dit behoeft niet als een bezwaar gezien

Algemene conclusie

Op grond van alle medische en ergonomische be
zwaren moet geconcludeerd worden, dat er bij het
werken met een motorzaag sprake is van een com
plex van ongunstige factoren. Hierdoor is het vrijwel
onmogelijk een eenvoudig advies voor de praktijk te
geven ter verbetering van deze arbeidssituatie, of
het moest zijn: het zoveel mogelijk vermijden van
motorzaagarbeid en het streven naar vervanging
ervan door een geheel andere vellingstechniek.
Zolang er echter nog met motorzagen moet worden
gewerkt, is het van belang daarvoor een zo goed
mogelijke oplossing te kiezen. In het bovenstaande
is een aantal suggesties dienaangaande betreffende
verschillende aspecten gegeven, die als richtlijnen
zouden kunnen dienen. Wil men deze afzonderlijke
aanwijzingen tot één advies verenigen, dan stuit
men in de praktijk echter op tegenstrijdigheden, die
ondubbelzinnige aanbevelingen onmogelijk maken
en in verschillende opzichten nopen tot een keuze
of compromis als noodoplossing.
Dit geldt in het bijzonder voor de motorzaag zelf.
Een vermindering van het gewicht kan ten koste
gaan van een ongunstiger geluid. Ook het omge
keerde kan het geval ziin: verbeterde geluiddemping
kan leiden tot een zwaardere zaag. Trillingsdemping
kan leiden tot vermindering van de stabiliteit en be
stuurbaarheid.
Deze tegenstrijdigheden mogen het voor de produ
cent haast ondoenlijk maken een ideale zaag te con
strueren, het maakt het de consument uiterst moei
lijk uit het huidige assortiment een zaag te kiezen die
ten aanzien van gezondheid en veiligheid het minst
ongunstig zou kunnen zijn.
Een universeel hulpmiddel ter verbetering van de
situatie is het meermalen genoemde "beperken van
de expositieduur" met name van de totale zaagtijd
per man per dag. Hierbij baseert men zich vooral op
de blootstelling aan de vibratie, omdat daartegen
weinig andere effectieve bescherming mogelijk is.
Bij gebruik van de nu gangbare motorzagen wordt
in de literatuur (4) aanbevolen zeker niet meer dan
2 uur per dag met een motorzaag te werken en dit dan
liever te doen in een reeks korte perioden verspreid
over de hele dag dan langdurig achtereen. Bij een
veelvuldige onderbreking zullen de schadelijke in
vloeden beter opgevangen kunnen worden en minder
effect hebben.
Omtrent het gebruik van persoonlijke bescher
mingsmiddelen moet worden opgemerkt dat deze
veel kunnen bijdragen aan een beveiliging van de
bosarbeider, mits die middelen deugdelijk en doel9

Snoeien met de motorzaag van dikke takken (dikker dan
4 cm aan de takbasis).

matig zijn en toch geen aanleiding tot hinder en
andere bezwaren geven. Ook hierbij blijkt in de
praktijk veelal realisering van de eisen enerzijds,
te leiden tot nadelen anderzijds. Dit beperkt de be
tekenis van deze hulpmiddelen als een oplossing
voor het motorzaagprobleem aanzienlijk.
Tenslotte dient te worden gewezen op het belang
van een goede instructie, voorlichting en begelei
ding van de motorzaagarbeiders, zowel ten aanzien
van een goede en veilige werkmethode als de toe
passing van beschermingsmiddelen.
In het hierna volgende zal op de praktische aspec
ten van een en ander nog nader worden ingegaan.
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Deel 2

Aanbevelingen

2.1 Aanbevelingen voor de arbeidsmethode en de
arbeidsorganisatie
Bij de volgende berekeningen is uitgegaan van een
werktijd van 8% uur per dag (incl. twee schaftkwartieren). De "algemene tijden" (incl. twee schaftkwartieren) zijn uitgedrukt in procenten ten opzich
te van de zuivere arbeidstijd. De berekeningen zijn
gebaseerd op gemeten tijden bij veilings- en verzorgingswerk in Pinus opstanden.
2.1.1

snoeien, bijl; motorzaag; motorzaag (takken dikker
dan 4 cm) + bijl.
arbeidsploeg, eenmansploeg: één man, één motor
zaag;*) tweemansploeg: twee man, één motor
zaag;**) vnl. eenmanswerk; wisseling van motor
zaag na het vellen van een aantal bomen.

Motorzagen bij vellingswerk

Aansluitend bij het in hoofdstuk 1.2 "Economische
aspecten" gestelde zijn berekeningen gemaakt aan
gaande het gebruik van de motorzaag per man per
dag voor een aantal arbeidssituaties, ingedeeld
naar:
gemiddelde opstandsdiameter, dun hout (dbh gem.
15 cm), dunning; dik hout (dbh gem. 27 cm), kaalslag.
bewerking, vellen + snoeien; vellen + snoeien +
korten.

*) In de praktijk moeten dan om veiligheidsredenen meer
dere eenmansploegen in dezelfde opstand werken.
**) In de praktijk kan bij alle tweemansploegen de boomtijd
tengevolge van onvermijdbare wachttijden wat hoger zijn
dan in de volgende berekeningen is aangegeven en dien
tengevolge de expositieduur aan de motorzaag wat lager.

Snoeien met de bijl van dunne
takken (dunner dan 4 cm aan
de takbasis).
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dun hout (dbh gem. 15 cm), dunning
vellen + snoeien (langhoutmethode); vellen met motorzaag, snoeien met bijl
- eenmansploeg; boomseriegrootte 1;
1 X 1,2 min =
gebruik motorzaag
1,2 min
1 X 4,0 min =
overige werkzaamheden
4,0 min
tijd per boom excl. alg. tijden
tijd per boom incl. alg. tijden (53%)
495
aantal bomen per daq
H

a

5,2 min
8,0 min

8,0

gebruik motorzaag per dag
- tweemansploeg; boomseriegrootte 3;
gebruik motorzaag
overige werkzaamheden
bedieningsman motorzaag
helper
tijd per 3 bomen excl. alg. tijden
tijd per 3 bomen incl. alg. tijden (45%)
aantal series van 3 bomen per man per dag

=

62

62 X 1,2 min =

74

min*)

3 X 1,5 min =

4,5 min

1 X 4,0 min =
2 X 4,0 min =

4,0 min
8,0 min

ca 17,0 man-min
24,6 man-min
495
24,6

gebruik motorzaag per man per dag

=

20

20 X 4,5 min = 90

min

180

min

gebruik motorzaag per ploeg per dag

vellen + snoeien + korten (sortimentenmethode); vellen en korten met motorzaag,
snoeien met bijl; dragen/stapelen van 2 m sortiment over 5 m
- eenmansploeg; boomseriegrootte 1; uitmeten/korten na het snoeien in één
arbeidsgang;
gebruik motorzaag
1 X (1,2 + 1,2) min =
2,4 min
overige werkzaamheden
1 X (3,7 + 1,4) min =
5,1 min
tijd per boom excl. alg. tijden
tijd per boom incl. alg. tijden (58%)
495
aantal bomen per daq
a
11,8
gebruik motorzaag per dag

7,5 min
11,8 min
=

42 X (1,2 + 1,2) min = 101

*) De expositieduur aan de motorzaag is die voor de be
dieningsman. Voor wat betreft het geluid is er nog een extra
blootstelling op afstand. Bij de eenmansploeg is dat de geluidsproduktie van de motorzaag voor een tweede vellingsarbeider die om veiligheidsredenen in dezelfde opstand
werkt, bij de tweemansploeg voor de helper, die in het alge
meen door de beperkte boomseriegrootte op kortere afstand
werkt (5-15 m).
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42
min

- tweemansploeg; boomseriegrootte 3; uitmeten/korten vóór het snoeien in één
arbeidsgang;
gebruik motorzaag
3X2,9 min =
8,7 min
overige werkzaamheden
bedieningsman motorzaag (stapelen)
3,5 min
helper (snoeien en stapelen)
12,1 min
tijd per 3 bomen excl. alg. tijden
tijd per 3 bomen incl. alg. tijden (47%)
aantal series van 3 bomen per man per dag
gebruik motorzaag per man per dag

24,3 man-min
35,7 man-min
495
—I

=

14

14X8,7 min ca 122

min

244

min

gebruik motorzaag per ploeg per dag

N.B. In de praktijk zullen soms nog andere situaties voorkomen, bijv. een aparte
velploeg (zie situatie vellen + snoeien), terwijl het uitmeten en korten aan de bos
weg gebeurt, na het uitslepen (langhoutmethode):
- uitmeten en korten van meerdere bomen tegelijk tot 2 m sortiment, incl. stapelen;
vnl. eenmanswerk;
gebruik motorzaag
5,7 min
overige werkzaamheden
15,4 min
tijd per 10 bomen excl. alg. tijden
tijd per 10 bomen incl. alg. tijden (50%)
495
aantal series van 10 bomen per dag
31,6
gebruik motorzaag per dag

21,1 min
31,6 min
=

16

16X5,7 min =

91

min

dik hout (dbh gem. 27 cm), kaalslag
vellen + snoeien + takhout op rillen (langhoutmethode); vellen met motorzaag
- eenmansploeg; snoeien uitsluitend met motorzaag; boomseriegrootte 1;
gebruik motorzaag
1X6,0 min =
6,0 min
overige werkzaamheden
1X2,8 min =
2,8 min
tijd per boom excl. alg. tijden
tijd per boom incl. alg. tijden (67%)
495
aantal bomen per dag
a
14,2
gebruik motorzaag per dag

8,8 min
14,2 min
=

35X6,0 min = 210

- eenmansploeg; snoeien met motorzaag en bijl; boomseriegrootte 1;
gebruik motorzaag
1X3,0 min =
overige werkzaamheden
1X7,1 min =
tijd per boom excl. alg. tijden
tijd per boom incl. alg. tijden (57%)
495
aantal bomen per dag - g
gebruik motorzaag per dag

35
min

3,0 min
7,1 min
10,1 min
15,9 min

=

31

31X3,0 min = 93

min
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- tweemansploeg; snoeien met motorzaag en bijl; boomseriegrootte 3;
gebruik motorzaag
3X3,2 min =
9,6 min
overige werkzaamheden
bedieningsman motorzaag
5,6 min
helper
15,1 min
tijd per 3 bomen excl. alg. tijden
tijd per 3 bomen incl. alg, tijden (49%)

ca 30,3 man-min
45,1 man-min

aantal series van 3 bomen per man per dag

495
—-

gebruik motorzaag per man per dag

=

11

11 X 9,6 min = 106

min

212

min

gebruik motorzaag per ploeg per dag

vellen + snoeien + korten + takhout op rillen (sortimentenmethode);
vellen en korten met motorzaag; zaag- en paalhout; stapelen van 2 m sortiment;
vnl. eenmanswerk; uitmeten en korten in gescheiden arbeidsgangen
- eenmansploeg; snoeien uitsluitend met motorzaag; boomseriegrootte 1;
gebruik motorzaag
1 X (4,7 + 0,9 + 1,3) min =
6,9 min
overige werkzaamheden
1 X (2,8 +1,4 + 1,8) min =
6,0 min
tijd per boom excl. alg. tijden
tijd per boom incl. alg. tijden (67%)
495
aantal bomen per dag
21,5
gebruik motorzaag per dag

12,9 min
21,5 min
=

23

23 X (4,7 + 0,9 + 1,3) min = 159

- eenmansploeg; snoeien met motorzaag en bijl; boomseriegrootte 1;
gebruik motorzaag
1 X (3,0 + 1,3) min =
overige werkzaamheden
1X(8,1 + 1,8) min =
tijd per boom excl. alg. tijden
tijd per boom incl. alg. tijden (62%)
495
aantal bomen per dag
a
23,0
gebruik motorzaag per dag

min

4,3 min
9,9 min
14,2 min
23,0 min

=

22

22 X (3,0+1,3) min =

95

min

- tweemansploeg; snoeien met motorzaag en bijl; boomseriegrootte 3;
gebruik motorzaag
3X(3,2+ 1,5) min = 14,1 min
overige werkzaamheden
bedieningsman motorzaag
9,8 min
helper
20,9 min
tijd per 3 bomen excl. alg. tijden
tijd per 3 bomen incl. alg. tijden (55%)
aantal series van 3 bomen per man per dag
gebruik motorzaag per man per dag
gebruik motorzaag per ploeg per dag

14

ca 47,8 man-min
74,1 man-min
495
^

=

7 X 3 X (3,2 + 1,5) min =

7
99

min

198

min

N.B. In de praktijk zullen soms nog andere situaties voorkomen, bijv. aparte velploeg (zie situatie vellen + snoeien + takhout op rillen), een aparte uitmeter en
tenslotte een aparte ploeg die in het terrein kort en stapelt.
- korten per boom tot vier sortimenten (zaag- en paalhout en twee andere sorti
menten van 2 m lengte), incl. stapelen van 2 m sortimenten; tweemansploeg, vnl.
eenmanswerk; boomseriegrootte 7;
gebruik motorzaag
7X1,5 min = 10,5 min
overige werkzaamheden
7X1,7 min = 11,9 min
tijd per 7 bomen excl. alg. tijden
tijd per 7 bomen incl. alg. tijden (54%)
aantal series van 7 bomen per man per dag
gebruik motorzaag per man per dag
gebruik motorzaag per ploeg per dag

22,4 min
34,5 min
495
^

=

14

14 X 10,5 min = 147

min

294

min
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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.

Bosverzorging (zuivering) met handgereedschap.

2.1.2 Motorboogzagen en bosmaaiers bij verzorgingswerk
Het gebruik van motorhandgereedschap bij verzorgingswerk leidt tot een zeer hoge expositieduur; bij
het zuiveren van Pinus culturen b.v. van 5 tot 5'/2
uur per dag. D.w.z. ver boven het hier gehanteerde
kriterium van 2 uur per man per dag en dus ontoe
laatbaar, zelfs indien het lawaai- en trillingsniveau
van bosmaaiers voor de bedieningsman wat lager
zou liggen dan van motorzagen.
2.1.3

Algemene conclusie

Bij vellingswerk in dun hout van dbh 15 cm (en
voor dunner hout geldt een vergelijkbare expositie)
is zowel de methode met de eenmansploeg als die
met de tweemansploeg (met wisseling van de motorzaag per boomserie) aanvaardbaar.
De expositie blijft aldus binnen het hier gehanteer
de arbeidsgeneeskundige kriterium van 2 uur per
dag voor de bedieningsman. Ook in economisch op
zicht zijn beide genoemde methoden, waarbij met de
bijl wordt gesnoeid, bij de huidige kostenverhoudingen het gunstigst.
Bij de eenmansploeg bestaat de grootste afwisse
ling en de kortste expositieduur per keer en in totaal.
De tweemansploeg leidt tot lagere motorzaagkosten.
De boomseriegrootte moet bij de tweemansploeg
16

Bij vellingswerk in dik hout van dbh 27 cm leidt
het uitsluitend met de motorzaag snoeien tot een
expositieduur van 21/2 tot 31/2 uur per dag, dus
royaal boven het hier gehanteerde kriterium van
2 uur.
Het gecombineerde gebruik van motorzaag en bijl
bij het snoeien geeft een aanvaardbare expositie
duur, zowel bij de eenmansploeg als bij de twee
mansploeg (met wisseling van de motorzaag per
boomserie). Wel zal dit de kosten van het vellings
werk enigszins verhogen, met naar schatting minder
dan ƒ 1, per m3 bij bomen tot dbh 30 cm.
Bij de eenmansploeg bestaat de grootste afwisse
ling en de kortste expositieduur per keer. De twee
mansploeg leidt tot lagere motorzaagkosten. De
boomseriegrootte moet bij de tweemansploeg be
perkt blijven tot ongeveer 3 bomen, anders wordt de
expositieduur per keer te groot.
Bij het afzonderlijk korten en stapelen van lang
hout in een tweemansploeg ontstaat een te hoge
expositieduur, ook bij wisseling van de motorzaag
per boomserie.
Bij verzorgingswerk leidt het gebruik van motor
handgereedschap tot een onaanvaardbare expositie
duur van 5 tot 5]/2 uur per dag. In hoofdstuk 1.2
"Economische aspecten" is reeds gesteld dat er
economisch gezien in het algemeen geen duidelijke
noodzaak voor het gebruik van motorhandgereed
schap is. Handgereedschap als b.v. het Zweedse
Sandvik kapmes en de Finse sikkel worden aanbe
volen, al of niet in combinatie met het gebruik van
trekker en slagmaaier. Wil of moet men toch motor
handgereedschap gebruiken (b.v. 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 be
schikking staande informatie aanbevolen ook hier
te streven naar een expositie niet langer dan 2 uur
per man per dag, door het gebruik te beperken tot
hoogstens 3 werkuren per man per dag. Gedurende
de rest van de dag kan dan ander werk worden
verricht.

2.2
2.2.1
enz.

Aanbevelingen voor het aanschaffen
Aanbevelingen in verband met vibratie, geluid

In hoofdstuk 1.3 "arbeidsgeneeskundige en ergo
nomische aspecten" is aangegeven aan welke eisen
met betrekking tot geluid, vibratie, uitlaatgassen,
veiligheid, gewicht e.d. een motorzaag primair moet
voldoen om in arbeidsgeneeskundig en ergonomisch
opzicht aanvaardbaar te zijn. (Een lijst van aanvul
lende ergonomische wensen met betrekking tot de
hanteerbaarheid wordt hieronder gegeven). Daarbij
is geconstateerd dat voorzover de gegevens van
onderzoekinstituten een oordeel toelaten geen van
de op het ogenblik beschikbare motorzagen aan de
eisen blijkt te voldoen, ook niet bij benadering.
Toch zal men in de praktijk een keuze uit dat be
schikbare assortiment moeten maken. Uitgangspunt
daarvoor dienen dan de meetgegevens van een in
dit opzicht gespecialiseerd instituut te zijn, zoals de
Zweedse Statens Maskinprovningar en het Finse
Vakola instituut en men kan trachten deze gegevens
te beoordelen aan de hand van de in het voorgaan
de vermelde richtlijnen.
Voor de beoordeling van het geluid kan men zich
op de dB (A)-, dB (C)- en N-waarden (noise rating
number) baseren. De beoordeling van de vibratie is
iets gecompliceerder, maar deze kan ook betrekke
lijk eenvoudig aangegeven worden. In principe ver
dienen zagen met zo laag mogelijke geluids- en
vibratiewaarden de voorkeur, maar men dient daar
bij ook de andere genoemde kwaliteiten in de beoor
deling 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 spierbe
lasting en hoger ongevalsrisico, dan is het zeer de
vraag of de desbetreffende zaag onder de gunstig
ste kan worden gerangschikt. Het afwegen van vooren nadelen is geen eenvoudige opgave. Dit geldt
voor de motorzaag, maar evenzeer voor de bosmaaier.
Bekijkt men de publikaties van bovengenoemd
Statens Maskinprovningar (5), dan suggereren deze,
dat verschillende Zweedse merken motorzagen tot
de minst ongunstige van de reeks onderzochte
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 ver
schenen. 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 nauw

lettend te volgen en zich bij nieuwe aanschaffingen
te laten leiden door de nieuwste gegevens. Test
rapporten zijn ter inzage verkrijgbaar bij de Afdeling
Bosarbeid en Techniek van het Bosbouwproefstation te Wageningen.
2.2.2
heid

Aanbevelingen in verband met de hanteerbaar

Motorzagen
Draagbeugel
a de draagbeugel dient een zodanige plaats en
vorm te hebben, dat de machine goed in balans kan
worden gehouden; vrijwel horizontaal of iets naar
boven gericht zaagblad in verband met bediening
en veiligheid.
b voldoende dik (niet dikker dan 21/2 cm); geen
profilering die het verplaatsen van de hand belem
mert.
c voldoende glad.
d voldoende houvast biedend in verschillende
standen.
e bij voorkeur van een bekleding voorzien (ter
voorkoming van koude vingers).
Handgreep
a een zodanige dikte, vorm en profilering, dat de
hand voldoende houvast heeft,
b bij voorkeur voorzien van een bekleding met
een lichte profilering.
c voldoende wijd om er de voet in te kunnen
zetten bij het starten.
Bedieningsmiddelen
De bedieningsmiddelen moeten gemakkelijk te be
dienen zijn, zonder de hand te moeten verplaatsen.
Denk hierbij aan: contactschakelaar, oliepomp,
blokkeerknop voor de stand "starten", choke of
luchtklep.
Plaatsing uitlaat
Bij voorkeur aan de voorzijde van het motorblok,
naast het zaagblad, met de opening voor de uit
laatgassen in de lengterichting van het zaagblad.
Starterinrichting
De starterinrichting behoort van een deugdelijke
kwaliteit te zijn, die bedrijfszeker is ter voorkoming
van misstarten (veiligheid).

17

Stuurboom
a tussen stuurboom en zaagas, dient een rubber
opvulling te zijn aangebracht om trillen zoveel
mogelijk tegen te gaan.
b de uiteinden van de stuurboom dienen voorzien
te zijn van zacht rubber handgrepen met enige pro
filering; niet dikkere handgrepen dan 2 à 3 cm.
Bedieningsmiddelen
De bedieningsmiddelen moeten gemakkelijk te be
dienen zijn. Denk hierbij aan gashandel, contact
schakelaar, choke of luchtklep, blokkeerknop voor
de stand "starten".
Plaatsing uitlaat
Bosverzorging met trekker en slagmaaier (systematische
zuivering).

Vormgeving
Een uitvoering met zo min mogelijk uitstekende
delen verdient de voorkeur. De bodemplaat van de
machine dient bij voorkeur glad te zijn voor het
glijden van de zaag over de stam bij het snoeien
en bovendien voldoende breed in verband met de
stabiliteit van de machine bij het starten.
Veiligheid
a de machine dient voorzien te zijn van een con
tactschakelaar; zo mogelijk binnen vingerbereik en
niet direct bereikbaar voor takken en dergelijke (ver
zonken).
b bij voorkeur uitgerust met een dubbele beveili
ging van de gashandel (druktoets).
c deugdelijke benzinetank-ontluchting.
d voldoende ruime vulopening van benzine- en
olietank.
e uitgerust met handbescherming voor de voerende
hand op de draagbeugel; dit om te voorkomen dat
de hand van de draagbeugel afschiet, met kans op
verwonding door de zaagketting.
Bosmaaiers
Draagstel
Bij voorkeur een lederen draagstel (eenpuntsophanging) met voldoende instelmogelijkheden, zodat
de machine in de juiste stand komt te hangen
(balans) en het gewicht over beide schouders wordt
verdeeld.
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Bij voorkeur aan de achterzijde van het motorblok
met de opening voor de uitlaatgassen naar achteren
gericht.
Starterinrichting
De starterinrichting behoort van een deugdelijke
kwaliteit te zijn, die bedrijfszeker is ter voorkoming
van misstarten (veiligheid).
Veiligheid
a de machine dient te zijn uitgerust met een con
tactschakelaar, zo mogelijk binnen handbereik en
niet direct bereikbaar voor takken en dergelijke
(verzonken).
b deugdelijke benzinetank-ontluchting.
c voldoende ruime vulopening van de benzinetank,
d "panieksluiting" aan draagstel.
2.3 Aanbevelingen voor het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen
Uit een nauwkeurige registratie van de ongevallen,
welke de laatste tien jaar in de bosbouw hebben
plaats gevonden, is bekend welke lichaamsdelen het
meest bedreigd worden. Vooral de benen, voeten en
enkels blijken in dit verband kwetsbaar te zijn; deze
zijn namelijk betrokken bij 50% van het totaal aantal
ongevallen. Ook hoofd en oogletsel komen herhaal
de malen voor, evenals handverwondingen.
Eveneens is via registratie inzicht verkregen in de
aard van de verwondingen en door welke gereed
schappen ze worden veroorzaakt.
Door het gebruiken van persoonlijke beschermings
middelen kan het aantal ongevallen sterk worden be
perkt, terwijl ook de ernst van de verwondingen
aanzienlijk geringer wordt.
Deze middelen moeten voldoen aan eisen van een
goede bescherming. Verder mogen ze geen gevaar

en zo min mogelijk hinder voor de gebruiker op
leveren.
Bescherming van het hoofd
Bij veilingswerkzaamheden (vellen, snoeien en kor
ten) dient een veiligheidshelm gedragen te worden,
ter bescherming tegen vallende takken. De helm
dient aan de volgende eisen te voldoen:
a van goede kwaliteit, b.v. polyester gewapend met
glasvezel.
b met goede pasvorm, door b.v. klitbandsluiting.
c niet te zwaar in gewicht, ca 300-350 gram.
d met binnenwerk van goede kwaliteit (men raad
plege bij aanschaffing zo nodig het Veiligheids
instituut).
Bescherming van het gehoor
Voor werkzaamheden welke worden uitgevoerd
met de motorzaag, motorboogzaag of bosmaaier,
dient zowel de bedieningsman als ook een hulp
arbeider (die binnen een afstand van 10 m rondom
de lawaaibron werkt) gehoorbescherming te ge
bruiken.

Bescherming van de ogen
Voor veilings- en verzorgingswerkzaamheden dienen
de ogen beschermd te worden tegen opvliegend
zaagsel, naalden en zwiepende takken.
Hiervoor kan gebruikt worden:
a bril met bij voorkeur onbreekbare glazen, b.v.
geharde plano-glazen.
b gelaatsscherm (heeft als nadeel snel beschadigd
te zijn, omdat het materiaal zacht is).
Bescherming van de handen
Voor vele voorkomende werkzaamheden, b.v. vei
lings- en verzorgingswerkzaamheden, verdient het
aanbeveling handschoenen te dragen b.v. tegen
verwondingen. Bovendien kunnen handschoenen zo
wel direct (demping) als indirect (voorkoming van
koude vingers) bescherming bieden tegen de in
werking van trillingen.
Het moeten bij voorkeur zachte soepele lederen
handschoenen zijn, zo dun mogelijk, zodat de be
dieningsman van motorzaag of bosmaaier gevoel
houdt op de machine.

De beste bescherming bieden:
a gehoorbeschermingskappen met nekbeugel; bij
voorkeur geen gehoorbeschermingskappen met olievulling gebruiken vanwege de kans op beschadi
ging door takken.
b "Billesholm" oorwatten die vooral als tijdelijke
oplossing dienst kunnen doen; in geen geval ver
bandwatten en vette watten gebruiken daar deze on
voldoende bescherming bieden.
Onderstaande tabel geeft de geluidverzwakking
(in dB) van enkele gehoorbeschermers weer volgens
de metingen bij een recent onderzoek (6)1).

gehoorbeschermer

Willson 258 oorkap
Willson 153 oorkap
MSA, Mk IV oorkap
AO 1275 oorkap
Billesholm glasdons

meetfrequentie
500

2000 Hz

26,1
15,0
26,0
18,4
11,0

31,7
24,4
34,0
30,4
21,7

') Blijkens een zeer recent rapport (7) geeft de Willson 360
oorkap met schuimplastic vulling een geluidverzwakking van
30,6 resp. 37,2 bij 500 resp. 2000 Hz.

Bosverzorging met motor-handgereedschap (bosmaaier bijv.
voor het verwijderen van dunne, te maaien opslag en motor
boogzaag bijv. bij latere, sterk achterstallige zuivering).
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Bescherming van de benen
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de benen beschermd te worden tegen verwondingen,
bij voorkeur door middel van beenbeschermers
(25 x 60 cm) liefst in combinatie met de nylon
veiligheidsoverall, of anders ingenaaid in de werk
broek.
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Bescherming van de voeten
Bij veilings- en verzorgingswerkzaamheden, dienen
de voeten beschermd te worden tegen verwondingen.
Aanbevolen worden: zacht lederen werkschoenen of
rubber laarzen, beide met stalen neus, geprofileerde
rubberzooi en enkelversteviging.
Summary

Recommendations for working with power
saws and brushcutters: economic and
medical aspects
From a medical point of view serious objections can
be raised against working with the power saws and
brushcutters used nowadays. For the forest worker
there is a risk of e.g. loss of hearing, "dead fingers"
and serious accident injuries. To restrict unfavourable
effects as much as possible some protective
measures are necessary. Recommendations are given.
Exposure time with power saws and brushcutters
should be limited. This can be achieved by work
organisation and by using certain working methods.
At purchase attention should be paid to noise,
vibration and other ergonomie qualities, to promote
the use of the best possible saws and brushcutters.
Finally use of good individual means of protection
such as ear protectors, safety helmet and safety
glasses are important.
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