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Nr. 23 Schonen of baggeren 

van sloten en poelen 
Het handmatig schonen van waterbiotopen, zoals sloten en poelen. Hierbij worden water- en oeverplanten en 

slib op de kant getrokken. Het materiaal wordt op de wal gelegd en eventueel afgevoerd.  

De risico’s zijn verdrinking en onderkoeling door in het water te vallen. Iemand kan door een schrikreactie in 

paniek raken en verdrinken. De waterkant kan te steil zijn om op te klimmen. Ook kan iemand letsel oplopen door 

obstakels onder water. Onderkoeling kan snel optreden in koud water, maar is ook een risico als iemand langere 

tijd in warmer water ligt. Zwemmen met kleding aan, zeker met een waadbroek, is bovendien moeilijk. 

Werkzaamheden 
• Uitsteken waterplanten 

• Met gereedschap afval of plantmateriaal uit het water halen en op de wal leggen 

Gereedschappen  
• Baggerbeugel 

• Rietmaaier 

• Sloothekkel / sloothaak /  mesthaak 

• Steekschop 

• Zeis  

• Kanthaak 

• Walmes 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Laarzen met voldoende profiel 

• Werkhandschoenen 

• Reddingsvest en/of reddingslijn met haak 

• Waterdichte waadbroek in juiste maat 

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.  

 

• Beoordeel de risico’s van de locatie op meerdere factoren. Draag een reddingsvest waar nodig. Doe dit werk 
alleen met mensen die kunnen zwemmen..  

• Let op een stabiele werkpositie. 

• Werk altijd met minimaal twee personen. 

• Zorg dat de persoon die een waadbroek draagt, altijd via een lijn verbonden is met de persoon op de wal. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

Onderkoeld raken of verdrinken door in het 
water te vallen 

• Beoordeel de risico’s van de locatie. Denk aan alle 

factoren, zoals afstand van het werk tot de waterkant, 

diepte en grootte van het water, watertemperatuur, 

steile oevers, afgelegen locatie, kleding van de 

vrijwilligers (bv waadbroek). 

• Draag een reddingsvest bij risico op verdrinking of 

onderkoeling. 

• Vraag of vrijwilligers kunnen zwemmen. Als ze niet 

kunnen zwemmen mogen ze dit werk niet doen! 

• Neem een stabiele werkpositie in. Draag schoeisel met 

een goed profiel.  

• Werk altijd met minimaal twee mensen. 

• Zorg dat de persoon die een waadbroek draagt, altijd 
via een lijn verbonden is met de persoon op de wal. 

Midden 

!! 

Lichamelijke belasting door werkhouding of 
werkduur 
 
 
Verwondingen door scherp gereedschap 
 

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

• Wissel af of neem meerdere pauzes. 
 

• Gebruik gereedschap op de juiste manier. 

• Gebruik PBM's tijdens het werk en tijdens het 
schoonmaken van het gereedschap. 
 

Laag  
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