Tuinaanleg en -onderhoud

Kettingzaagcertificaat voor vellen in
opdracht van overheid
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Vanaf 2019 zal de boomveller een ECScertificaat nodig hebben om met de
kettingzaag aan de slag te gaan in de bossen van ANB. De ‘European Chainsaw
Standards’ (ECS) zijn ontwikkeld om de
hele sector van kettingzaaggebruikers en
–opleidingen naar een hoger niveau te tillen.
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Vanaf 2019 ECS nodig

Deze standaarden zijn in alle deelnemende landen op
dezelfde manier omschreven en kunnen door iedereen vrij
worden gebruikt, bijvoorbeeld om opleiding te geven. Er
worden momenteel vier niveaus van kettingzaaggebruik
onderscheiden:
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Zowel houtverwerkende bedrijven als particulieren mogen
hout uit overheidsbossen aankopen. De verkoop van hout
past in het bosbeheer van het Agentschap voor Natuur en
Bos. De koper van het hout moet er zelf voor zorgen dat de
bomen geveld worden onder toezicht van de boswachter.
Vanaf 2019 is daar een 'European Chainsaw'-certificaat voor
nodig (ECS). Het certificaat heeft vier niveaus. Om met de
kettingzaag bomen te vellen in bossen van ANB, heeft men
vanaf 2019 ECS2 nodig. Voor hangende bomen is dat ECS3.
Zo wil ANB veilig kettingzaaggebruik stimuleren, samen
met het ecologisch en economisch optimaal beheren van
overheidsbossen.

European Forestry and Environmental Skills Council
(EFESC)
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EFESC is een Europese organisatie die in 2009 werd opgericht. De missie van EFESC is het bevorderen van deskundigheid, veiligheid en arbeidsmobiliteit van werknemers in
bossen en de groene omgeving, binnen de Europese Unie.
EFESC staat voor het ontwikkelen en beheren van minimumnormen voor het aantonen van vakbekwaamheid in
bosbouw, groenvoorziening en boomverzorging. De normen
zijn toepasbaar voor alle Europese landen en geven daarmee een minimum internationale standaard voor veiligheid,
gezondheid, efficiëntie en arbeidsmobiliteit. Hierdoor is
professioneel vakmanschap in en tussen de Europese
landen onderling vergelijkbaar.

European Chainsaw Standards (ECS)

Een European Chainsaw Standard is een omschrijving van
de kennis en vaardigheden die een kettingzaaggebruiker
minimaal nodig heeft om bepaalde werken uit te voeren.

34 x Sierteelt&Groenvoorziening 1 • 31 januari 2018

• ECS 1: motorzaagonderhoud en korten van hout;
• ECS 2: Basis veltechniek (vellen van bomen niet dikker
dan geleiderlengte);
• ECS 3: Gevorderden veltechniek (vellen van bomen dikker
dan geleiderlengte);
• ECS 4: Opruimen stormhout (vlaktegewijs).

Europese Chainsaw Certificate (ECC)

Het Europees zaagbewijs (certificaat) ECC mag alleen
uitgegeven worden door geaccrediteerde ECC certificeringscentra. Voor de EU-lidstaten werd de internationale
standaard uitgewerkt tot nationale en kwaliteitsvolle examens en examenprocedures. Een certificeringscentrum van
een lidstaat verzorgt meerdere ECC examens per jaar die
door gekwalificeerde personen worden afgenomen.

Voordelen voor de kettingzaaggebruiker

Als kettingzaaggebruiker heb je met een European
Chainsaw Certificate (ECC) een bewijs in handen van je
kennis en vaardigheden. Het is een erkenning als professional. Zo’n certificaat zal in de toekomst meer en meer gevraagd worden door opdrachtgevers. Je onderscheidt er je
bij overheden en klanten mee van gebruikers die over geen
certificaat beschikken. Met een ECC krijg je deze erkenning
bovendien niet enkel in België, maar in heel Europa. Het
laat je toe om overal in Europa aan de slag te gaan zonder
jezelf steeds opnieuw te moeten kwalificeren. n

