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Nr. 44 Insectenhotel bouwen 
 

Het bouwen van een insectenhotel met handgereedschap. Het gaat dan om verschillende werkzaamheden, zoals 

zagen, boren, schroeven en timmeren. Daarnaast het plaatsen van het insectenhotel. De risico’s hangen samen 

met het gebruik van elektrisch gereedschap. 

 

Werkzaamheden 
• Palen en hout op maat zagen 

• Vulling voor hotel op maat zagen 

• Palen in de grond plaatsen 

• Hotel in elkaar schroeven 

Gereedschappen  
• Zaag, takkenschaar 

• Grondboor, paalhamer, handschoenen 

• Accuboormachine met boren en 
schroefbitjes 

• Verstekzaagbak 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Werkhandschoenen 

• Veiligheidsschoenen of stevig schoeisel met goed profiel 

• Veiligheidsbril 

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 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. 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 de zagen, de accuboormachine en de palenboor volgens de instructie. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Midden 

!! 

Verwondingen zoals slag- steek- en 
snijwonden of oogletsel, door (verkeerd) 
gebruik van machines en gereedschappen 
 
 
 
 

• Gebruik de zagen, de accuboormachine en de 

palenboor volgens de instructie. 

• Draag werkhandschoenen. 

• Draag stevig schoeisel met profielzool of werkschoenen 
met een stalen neus. 

• Draag een veiligheidsbril. 

• Volg een cursus veilig werken met handgereedschap. 
 

Laag  

! 
Polsblessure door vastslaan 
accuboormachine  
 
Val- en struikelgevaar 
 
 
 

• Wees alert op mogelijk vastslaan van de 
accuboormachine. 
 

• Houd de werkplek opgeruimd. 
 

 


