
 

 

 

 

 

Nr. 13 Takkenrillen aanleggen  
 

Het verwerken van takken tot takkenrillen. Het is mogelijk palen te plaatsen, waar je de takken tussen legt. Deze 
palen plaats je met behulp van een grondboor en een paalhamer.  

Risico’s zijn het misslaan met de paalhamer en geraakt worden door takken.   

 

Werkzaamheden 
Slepen van takken naar plek; palen in de grond plaatsen 

 

Gereedschap  
• Zaag, Takkenschaar 

• Hand grondboor 

• Palenhamer  

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Werkhandschoenen  

• Veiligheidsschoenen; bij incidenteel vrijwilligerswerk 
volstaat stevig schoeisel  

• Stevige broek en werkkleding  

• Veiligheidsbril bij kans op doornen 

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.  

 

• Gebruik een juiste slagtechniek en werkhouding; houd de hamer niet te hoog boven het hoofd.  

• Houd takken bij het wegslepen laag en let op elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

  

Midden 

!! 

Verwonding door uitzwiepen van takken en 
doornen  
 
 
 
 
Verwonding bij het plaatsen van de palen: 
misslaan met de hamer   

• Houd voldoende afstand van elkaar.  

• Draag werkhandschoenen.  

• Draag een stevige (werk)broek.  

• Draag eventueel een veiligheidsbril bij kans op doornen 
in het oog.  
 

• Draag veiligheidsschoenen; bij incidenteel 
vrijwilligerswerk volstaan stevige schoenen.  

• Gebruik een juiste slagtechniek en werkhouding; houd 
de hamer niet te hoog boven het hoofd.  
 

Laag 

! 

Val en struikelgevaar  
 
Splinters van palen 
 
 

• Ruim takken en gereedschap op. 
 

• Draag werkhandschoenen. 

 


