Uit de groene praktijk

Gebruik de kettingrem
Een menselijke fout is snel gemaakt. Motorzaaginstructeurs van Fiedeldij Dop & Tuinte leggen uit dat u met
consequent gebruik van de kettingrem ernstige verwonding aan uzelf en collega’s kunt voorkomen.
Tekst en foto’s: Philip Fiedeldij Dop, Mark Hullegie – Met medewerking van Gemeente Lingewaard, André Schipper

e scherpe ketting van de motorzaag is
niet afgeschermd. De Arbeidsinspectie
zou in een fabriek het werk met een
zaagmachine zonder beschermkap direct stil
leggen. Het is echter technisch nog niet mogelijk om de motorzaagketting doelmatig – bij
het bomen zagen – af te schermen. Motorzaagwerk behoort daardoor tot de categorie
‘zeer gevaarlijk’.
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• Menselijk falen
De arbeidsomstandigheden van motorzaagwerk zijn zwaar: het ongelijke terrein waarin
gewerkt wordt, de zware beschermende
kleding, het lawaai dat de communicatie
verstoort, het lichamelijk zware werk, het
weer (te koud, te nat, te warm), het gevaar
van de bomen (vallend hout, hout onder
spanning), de werkdruk en het gevaar van

de scherpe ketting van de motorzaag. Een
menselijke fout is dan al snel gemaakt. Het
risico op een ongeval is groot, erg groot.

Starten…

Proefdraaien bij de bus betekent dat u dicht, te dicht bij collega’s bent. Een veelgemaakte fout.
Een collega die bukt om bijvoorbeeld de benzinekan op te pakken, komt met zijn hoofd en handen
op zaagbladhoogte. Doordat de motorzaag consequent op de rem wordt gezet, draait ook nu de
ketting niet rond op het startgas. Het is schrikken, maar het loopt goed af.

de ketting
van de lier…

• Veilig werken
Vakkennis, bewustwording en verantwoording zijn nodig om steeds weer die extra
motivatie en inzet op te brengen om veilig
te werken. De Arbo-wet verplicht leiding-

Benzine?

Samenwerken…

Hier kijkt een collega geduldig op veilige afstand totdat hij de ketting van de lier kan weghalen.
Uit enthousiasme, inzet en hulpvaardigheid schiet hij snel toe als de zager klaar is. De zager heeft
zijn collega echter niet in de gaten. Door het consequent gebruik van de rem staat de ketting stil.
Deze vergissing heeft geen ernstige verwonding tot gevolg.
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Lopen…
gevenden om toezicht te houden op veilig
werken. De leidinggevende kan in vijf minuten zien of de werknemers consequent de
kettingrem gebruiken. Wanneer het ketting26]
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In het groen is de kans op vallen groot. De vork van de tak houdt de voet tegen. De zager probeert
zijn val op te vangen. De motorzaag wordt ongecontroleerd opzij geslingerd. Een draaiende
ketting zou in het linkerachterbeen, waar geen bescherming zit, zagen. Doordat er bij het lopen
consequent de kettingrem gebruikt is, werd een verwonding voorkomen.
remgebruik verslonst, moet er worden ingegrepen. De werknemers lopen onnodig
risico op verwondingen.

Philip Fiedeldij Dop is hoofdinstructeur van Praktijktrainingsbureau Fiedeldij Dop & Tuinte in Wolfheze.
Voor meer informatie over veilig werken www.degroenepraktijk.nl
of telefoon (026) 482 17 79.
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