
 

 

 

 

 

Mei 2022 | LandschappenNL              

Nr. 45 Het aanleggen en 

omzetten van broeihopen 
Het aanleggen van een broeihoop voor ringslangen, met natuurlijke materialen zoals takken, paardenmest, 

slootmateriaal, gras of riet. Dit gebeurt voor het broedseizoen van ringslangen in mei/juni. De broeihoop is ca 2 

bij 3 meter groot en 1,5 meter hoog.  

Eind maart worden de broeihopen omgezet, waarbij gezocht wordt naar eikapsels. Daarna wordt de oude 

broeihoop opnieuw opgebouwd.   

Risico’s zijn klachten door fysieke belasting, snijwonden en verwondingen door het  vervoer van takken. 

Werkzaamheden 
• Aanleggen van een broeihoop  

• Verzamelen van natuurlijke materialen 

• Klein knippen van grote takken 

• Omzetten van een broeihoop  

Gereedschappen  
• Takkenschaar 

• Mestvork en hooivork 

• Kruiwagen voor het verplaatsen van 
materialen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Werkhandschoenen 

• Veiligheidsschoenen of stevig schoeisel met goed profiel 

 

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.  

 

• Let op een juiste werkhouding.  

• Houd altijd ruime afstand van elkaar, minimaal 1,5 keer de lengte van takken en andere natuurlijke materialen. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

 
 
 
 
 
 

 

Midden 

!! 

Rug- of andere klachten door fysieke 
belasting 
 
 
Verwondingen door het steken met de vork 
 
 
 
 
Verwondingen door zwiepende takken of bij 
het vervoer van takken 
 
Snijwonden door gereedschap (takkenschaar) 
 

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

• Wissel werkzaamheden af en neem regelmatig pauze. 
 

• Zet de vork rechtop in de grond wanneer je deze niet 
gebruikt. 

• Laat bij het verplaatsen van de vork, de tanden naar 
beneden wijzen. 
 

• Houd bij het wegslepen van takken voldoende afstand, 
minimaal 1,5 keer de taklengte. Draag 
werkhandschoenen.  
 

• Gebruik gereedschap op de juiste manier. 
 

Laag  

! 
Struikelgevaar  
 
 
 
 
 

• Houd je werkruimte opgeruimd.  

 

 


