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Nr. 53 Werken bij ongunstig weer  
Werken in bos en natuur is werken in alle typen weer, dus ook bij ongunstige omstandigheden als regen, wind, 

kou of extreem warm weer.  

Deze ongunstige omstandigheden maken het werk extra zwaar en geven specifieke risico’s, zoals onderkoeling of 

juist oververhitting. Daarnaast is er meer kans op blessures of ongelukken. 

Werkzaamheden 
• Alle werkzaamheden 

 

Gereedschappen  
• Afhankelijk van werkzaamheden 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Afhankelijk van werkzaamheden en gereedschap 

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. 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.  

 

• Spreek vooraf af bij welke weersomstandigheden de werkdag moet worden aangepast of afgeblazen. Houd 
weerberichten in de gaten.  

• Stop bij onweer de werkzaamheden in open veld of op water. Schuil tijdig in een gebouw, schaftvoorziening of 
auto. 

• Werk boven windkracht 6 niet op hoogte en niet in de buurt van bomen of bij ander gevaar voor vallende takken 
of loszittende delen.  

• Pas bij gladheid de werkzaamheden aan. Zorg voor spikes en blijf weg van taluds. 

• Zorg bij koud weer voor goede kleding en een warme schaft en houd lichaamsdelen droog. Pas de 
werkzaamheden zeker aan bij een gevoelstemperatuur minder dan -6 graden.  

• Zorg bij warm weer voor beschermende kleding, zonnebrandcrème en voldoende drinken. Pas de 
werkzaamheden zeker aan bij een temperatuur boven de 25 graden. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

Ongunstige weersomstandigheden algemeen 
 
 
 
 
 
Letsel door vallen van hoogte of door 
vallende takken  
 
 
 
 
 
 
Getroffen worden door bliksem 
 
 
 
 

• Bespreek bij welke weersomstandigheden de werkdag 
moet worden aangepast of afgeblazen.  

• Houd altijd weerberichten in de gaten en pas de 
werkzaamheden erop aan.  
 

• Werk boven windkracht 6 niet op hoogte. 

• Werk boven windkracht 6 niet in de buurt van bomen 
of ander gevaar voor vallende takken of loszittende 
delen. 

• Na een storm kunnen takken nog steeds los zitten en 
vallen. Werk na een storm pas als het terrein weer 
veilig is.    
 

• Stop bij onweer de werkzaamheden in open veld of op 
water; schuil tijdig in een gebouw, schaftvoorziening of 
auto. Schuil nooit onder een vrijstaande boom, bij een 
metalen hek of langs een bosrand.  

Midden 

!! 

Vallen of te water raken door gladheid bij 
sneeuw en ijs 
 
Onderkoeling door koud weer  
 
 
 
 
 
 
Oververhitting, zonnesteek, verbranden bij 
warm weer of volle zon. Verbranden geeft op 
de lange duur een verhoogd risico op 
huidkanker. 
 

• Pas bij gladheid de werkzaamheden aan, blijf weg van 
talud, draag indien mogelijk antislipzolen of spikes. 

 

• Draag warme en winddichte (thermo)kleding in lagen. 

• Houd handen, voeten en andere lichaamsdelen zo 
droog mogelijk.  

• Pas werkzaamheden zeker aan bij een 
gevoelstemperatuur van minder dan -6 graden.  
 

• Pas kleding aan bij werken in de zon. Draag luchtige 
kleding die de huid bedekt.  

• Let extra op oververhitting van hoofd en nek: draag 
hoofd- en nekbedekking . 

• Gebruik zonnebrandcrème . 

• Drink veel en begin daarmee voordat je dorst krijgt.  

• Pas werkzaamheden zeker aan bij een temperatuur 
boven de 25 graden: doe alleen licht werk, neem 
regelmatig pauze, kies voor werken in de schaduw of 
zorg voor afwisseling. 
 

Laag  

! 
 
 
 
 
 

 

 

Meer informatie 

Klimaat en weersomstandigheden | Arbocatalogus Bos en Natuur (stigas.nl) 

Arbo infoblad 12 Werken in ongunstig weer - VBNE 

https://www.stigas.nl/agroarbo/bos-en-natuur/klimaat-en-weersomstandigheden/
https://www.vbne.nl/productdetails/arbo-infoblad-12-werken-in-ongunstig-weer

