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Nr. 08 Hakhout afzetten  
 

Takken van hakhout met handgereedschap afzetten op ca. 25 cm hoogte, zodat ze weer kunnen uitlopen.  

Hakhout is een loofbos, dat bestaat uit houtgewas dat men niet hoog laat opschieten, maar dicht bij de grond 
afzet. Het doel hiervan is om de stronken weer te laten ontspruiten en de gevormde opslag te kunnen oogsten.   

Takken kunnen opscheuren door het ongecontroleerd vrij komen van houtspanning.   

 

Werkzaamheden 
Afzetten van hak of stobbe door zagen en knippen, wegslepen van takken en verwerken van overige takken in takkenril. 

Gereedschappen  
• Takkenschaar  

• Handzaag  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Werkhandschoenen  

• Helm bij vallend hout  

• Stevig schoeisel met een goed profiel  

• Veiligheidsbril bij kans op zaagsel of doornen in de ogen  

Basismaatregelen 
Hieronder staan de algemene basismaatregelen voor veilig werken. Die gelden dus in principe bij alle werkzaamheden. 
 

• Vrijwilligers zijn bekwaam in de werkzaamheden. In het veld is altijd een ervaren begeleider aanwezig.   

• Gereedschappen en PBM’s zijn altijd goed onderhouden.   

• Gereedschappen en PBM’s worden op de juiste wijze gebruikt.   

• Vrijwilligers dragen werkhandschoenen en er is een EHBO-koffer aanwezig.  

• Wij adviseren het dragen van veiligheidsschoenen. Stevige schoenen volstaan bij incidenteel vrijwilligerswerk.   

• Er zijn voldoende hulpverleners aanwezig. Wij adviseren minimaal twee hulpverleners per groep. Organiseer bij 
grotere groepen meer hulpverleners.  

• Vrijwilligers krijgen instructie en er wordt toezicht gehouden.   

• Iedereen let op elkaar en helpt elkaar om veilig te werken.  
 

Maatregelen van deze VRIE 
Hieronder staan de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die specifiek horen bij de werkzaamheden en omstandigheden uit 
deze VRIE. Neem de maatregelen over op het werkdagformulier. De volledige lijst vind je in het kleurenschema hierna.  
 

• Houd voldoende afstand, minimaal 1,5 keer de taklengte.  

• Zorg dat er voldoende kennis aanwezig is van zagen onder spanning en van opscheurend hout.  

• Pas altijd de juiste zaagtechniek toe.  

• Zorg voor een goede instructie en goede afstemming tijdens het werk.  
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Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

Geraakt worden door opscheurend hout  
  
  
  
Geraakt worden door vallend hout  
  
  
  

• Zorg dat de vrijwilligers kennis hebben over 
opscheurend hout en dat zij over vaardigheden 
beschikken om daarmee om te gaan. 
   

• Zorg voor een goede zaagtechniek (maak een breuklijst 
en valkerf).  

• Zorg voor een goede afstemming en communicatie bij 
vallende takken.   

• Houd tijdens het afzagen van takken minimaal 1,5 keer 
de taklengte afstand van elkaar.  

• Draag een helm, ook de directe omstanders.  

Midden 

!! 

Snijwonden door gereedschap  
  
 

 

Geraakt worden door zwiepende takken  
  
 
 
 
 

 

Rug- of andere klachten door fysieke 
belasting  

• Draag werkhandschoenen   

• Gebruik de juiste techniek en gebruik gereedschap op 
de goede manier.  
 

• Houd altijd een ruime afstand: minimaal 1,5 keer de 
lengte van de takken.  

• Houd takken bij het wegslepen vast aan de dikste kant. 
Til niet boven je hoofd. 

• Draag een helm met vizier of een helm en een 
veiligheidsbril  
 

• Neem een goede werkhouding aan: let op een stabiele, 
ruime voetenstand. Hou je rug recht.  

• Neem regelmatig pauze.  

Laag  

! 
Struikelen door werken in onregelmatig 
terrein/ struikelen  

 

  

 

Zaagsel in de ogen  

• Maak afspraken over beste methode voor het weghalen 
van takken; voorkom onnodig veel lopen in het terrein  

• Inspecteer en markeer plekken met valgevaar  

• Houd de werkplek opgeruimd.   
 

• Kies een werkpositie waarbij het zaagsel van de zager af 
waait.  

• Draag een veiligheidsbril wanneer er toch zaagsel in 
de ogen kan komen.  

 


