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Nr. 10 Onderhoud hagen met 

gemotoriseerd gereedschap  
 

Het scheren van lage en hoge hagen met gemotoriseerde heggenscharen. Indien het niet mogelijk is om met de 
hoogsnoeier de hele haag te scheren, wordt er een trap of een werksteiger gebruikt.    

De grootste risico’s treden op door gebruik van scherp gemotoriseerd gereedschap en bij het werken op hoogte.   

 

Werkzaamheden 
Snoeien van haag en opruimen van snoeimateriaal   

Gereedschappen  
• Gemotoriseerde (accu-) heggenschaar   

• Trap  

• Werksteiger    

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Werkhandschoenen  

• Veiligheidsschoenen of stevig schoeisel 

• Veiligheidsbril   

• Veiligheidshelm  

• Gehoorbescherming   

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; alle ladders en machines zijn gekeurd.   

• 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: minimaal twee per groep. Organiseer bij grotere groepen meer 
hulpverleners.  

• Vrijwilligers krijgen instructie en er wordt toezicht gehouden.   

• Iedereen let op elkaar en helpt elkaar 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.   
 

• Zorg voor een stabiele werkpositie.  

• Zorg voor een goede instructie over het gebruik van accugereedschap.   

• Vervoer een heggenschaar altijd veilig.  

• Neem een goede werkhouding aan. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

Letsel door vallen van de trap of werksteiger  
  
  
  
  
  
 
  
Wonden door heggenschaar  
  
  
 
Geraakt worden door vallend hout  
  

• Gebruik zoveel mogelijk een hoog snoeier.  

• Zorg voor een stabiele werkpositie bij het gebruik van 
een werkplateau of trap. Snoei geen heggen als er geen 
stabiele werkpositie ingenomen kan worden. 
Bijvoorbeeld bij extreme gladheid.  

• Sta altijd met beide voeten op de trap. Sta aan één zijde 
van de trap. Reik niet verder dan een armlengte naast 
de trap.   

 

• Geef goede instructie over het gebruik van 
accugereedschap.   

• Vervoer de heggenschaar altijd veilig.  
 

• Draag een helm bij kans op vallend hout.   

• Houd voldoende afstand tot elkaar.  
 

Midden 

!! 

Wonden door stekels (oog, handen en 
overige lichaamsdelen)  
  
 
 
Uitglijden en struikelen  
  
Inademen dampen, geluidsoverlast  

• Draag aansluitende, stevige kleding.  

• Draag een veiligheidsbril bij kans op doornen en 
stekels.  

• Draag werkhandschoenen.  
 

• Houd de werkplek schoon en opgeruimd.  
 

• Gebruik bij voorkeur accugereedschap in plaats van 
brandstof-machines, vanwege de uitstoot van dampen 
en het geluid.  

Laag  

! 
Rugklachten door verkeerd tillen en andere 
fysieke klachten 
  
 
 
Verwondingen door vervoer takken  
  

• Stel het harnas van de machine goed in.  

• Werk maximaal 4 uur per werkdag.  

• Neem een goede werkhouding aan: let op een stabiele, 
ruime voetenstand. Hou je rug recht. Hou de machine 
niet te ver van het lichaam. 
 

• Houd takken bij het wegslepen vast aan de dikste kant  

• Til niet boven je hoofd.  

 

 


