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SAMENVATTING 

 
 
De tuinvereniging bestaat uit tuintjes waarop de tuinleden hun groenten en fruit kweken voor hun hobby. 

Rondom het tuincomplex is een natuurlijke slootkant aangelegd,  zodat elke tuinder zijn tuintje kan be-

sproeien met slootwater en overtollig water op het land kan afvloeien.  

 

Op het tuincomplex worden algemene onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de tuinleden, vrijwil-

ligers, op basis van een onderhoudsrooster. Deze werkzaamheden bestaan uit het opruimen, het 

snoeien van heggen, onderhouden van algemene paden en het onderhouden van de slootkant.   

Voor het maaien van de slootkant wordt de bosmaaier gebruikt. Er is er een tekort aan vrijwilligers die de 

bosmaaier kunnen bedienen aan de slootkant. Vrijwilligers die het hebben geprobeerd zijn afgehaakt, na 

een val in de sloot of na een verwonding. Terwijl de slootkant zeker één keer per maand onderhouden 

moet worden om wildgroei tegen te gaan.  

 

In dit onderzoeksverslag wordt ingegaan op de risico’s van het werkterrein en de machine, alsmede de 

positie van vrijwilligers in de Arbowetgeving. Het bestuur heeft een zorgplicht, zij moeten zorgen voor het 

veiligheid, gezondheid en welzijn van de vrijwilligers.  

 

Om te komen tot beheersmaatregelen is het onderzoek uitgevoerd met de Taak Risico Analyse en zijn 

interviews afgenomen bij andere tuinverenigingen. Uit interviews is naar voren gekomen dat het aanleg-

gen van een houten beschoeiing rondom het tuincomplex een veilige werkmethode genereert. Het werk-

terrein is recht, loopt niet schuin af en is veilig te maaien met de vlakmaaimachine.  Dit is voor tuinver-

eniging Spoorzicht financieel niet haalbaar. Daarom zullen de beheersmaatregelen gezocht moeten wor-

den in het opleiden van meer vrijwilligers voor het bedienen van de bosmaaier, zodat het werk beter ver-

deeld kan worden. Dit is een individuele maatregel. Tevens is voor de huidige bosmaaier vervanging 

mogelijk door een nieuwe machine die trillingsarm, minder lawaaierig is en geen uitlaatgassen produ-

ceert. Dit is een collectieve maatregel. Dat zal ten goede komen van de gezondheid van de vrijwilligers. 

De PBM moeten ter beschikking gesteld worden door de tuinvereniging. 

 

Organisatorische maatregelen zijn te nemen in de vorm van het aanstellen van een bestuurslid die zich 

bezig houdt met Arbo zaken en regelmatig contact heeft met de terreinbeheerder. Ook is het raadzaam 

om procedure op te stellen bij melden van ongevallen bij SZW en de wijze waarop toezicht is geregeld 

bij alleen werkers. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

 

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan milieu en duurzaamheid in onze maatschap-

pij. Het zelf verbouwen van groenten, fruit en bloemen op de volkstuinen is in opmars. Sinds 2008 huur 

ik zelf een volkstuintje bij de tuinvereniging Spoorzicht. Het werken op de volkstuin in je eigen vrije tijd is 

een ontspannen bezigheid. Echter er zal ook onderhoudswerk verricht moeten worden op het tuincom-

plex. Hiervoor worden machines ingezet, bediend door vrijwilligers. Gebeurt dit op een veilige wijze? Zijn 

de leden en het bestuur zich bewust van de veiligheidsrisico's?  Mijn belangstelling werd groter toen ik 

een artikel las over 'Gevaarlijk terrein' in het informatieblad van Tuinvereniging Spoorzicht, uitgave Juli 

2014. Het artikel zoomt in op ongevallen met een hark, gladde tegels en ongelukken met motorisch aan-

gedreven machines.  

 

Nadere rondvraag bij het AVVN (Landelijke organisatie voor hobbytuinders) leerde mij dat het steeds 

moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die het (zware) onderhoudswerk kunnen doen.  Het AVVN, ziet 

een individualisering en minder verenigingsgevoel. Waardoor een tekort aan vrijwilligers kan ontstaan 

die de onderhoudswerkzaamheden kunnen of willen uitvoeren.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de 

tuinvereniging Spoorzicht. 

 

 

 

1.2 Onderzoeksopdracht 

 

1.2.1 Onderwerp 

Het onderzoek is gericht op de volkstuinvereniging Spoorzicht in Alphen aan den Rijn. De leden werken 

op hun eigen stukje grond, zoals het spitten van de grond, groente kweken, onkruid verwijderen en oog-

sten van de lekkere groenten en fruit.  Daarnaast voeren de leden, vrijwilligers, algemene onderhouds-

werkzaamheden uit. Dit is in opdracht van het bestuur van de tuinvereniging. Het onderzoek richt zich op 

de werkzaamheden die de leden in opdracht van het bestuur verrichten. Algemeen onderhoud is nodig 

om het tuincomplex keurig eruit te laten zien en om overwoekering van planten tegen te gaan. Voor het 

onderhoud van het tuincomplex wordt ook de slootkant gemaaid. Hierop zal dit onderzoek zich specifiek 

richten. 

 

 

 

De machines die voor het maaien worden ingezet zijn:  
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- fly mo(zweefmaaier) merk: ToroHoverpro 500 series, jaar 2012 

- bosmaaier, merk: Honda UMK 435E EU, jaar 2008 

- bosmaaier, merk: Honda UMK 435E EU, jaar 2005 

 

Het inzetten van machines (elektrisch of brandstof aangedreven) is niet geheel zonder risico. De ma-

chine die vaak wordt ingezet om goed bij de slootkant te kunnen maaien is de bosmaaier. Deze machine 

wordt gedragen door de bediener en een stabiel oppervlak ontbreekt. Ook is er kans op uitglijden aan de 

slootkant door ongelijke en natte grond.  

 

1.2.2 Onderzoeksvragen 

 

Hoofdvraag 

Hoe kunnen arbeidsrisico's bij het machinaal maaien aan de slootkant op de tuinvereniging be-

heerst worden, zodat de tuinvereniging noodzakelijk onderhoud kan blijven uitvoeren? 

 

Deelvragen 

Wetgeving: 

1. Hoe is het werken met vrijwilligers in de Arbowet geregeld? (zie hoofdstuk 3.1) 

Risico's: 

2. Welke risico's zijn er en hoe groot zijn de risico's? (Fine & Kinney) (zie hoofdstuk 4.3) 

3. Welke maatregelen zijn nodig om het risico van machinaal maaien bij de bron aan te pakken? (zie 

hoofdstuk 4.4) 

4. Wat zijn de collectieve en individuele maatregelen? (TRA) (zie hoofdstuk 4.4) 

Interviews: 

5. In hoeverre heeft AVVN het machinaal maaien onderzocht op risico's?(hoofdstuk 3.2.2) 

6. Wat is de visie van AVVN op de inrichting van de slootkant met flora en fauna?(h 2.3) 

7. Hoe hebben andere tuinverenigingen het risico van het machinaal maaien ondervangen?(zie 

hoofdstuk 4.2) 

8. Wat is het oordeel van maaiers over veiligheid tijdens dit werk? (interview) (zie h 4.2) 

Ongevallen: 

9. Wordt een ongevallenregistratie bijgehouden om te anticiperen op (bijna) ongevallen? 

(zie hoofdstuk 4.4) 

 

1.2.3 Doelstelling 

Op korte termijn (binnen 1 jaar) moeten alle risico's bij het maaien beheerst zijn, zodat het nood-

zakelijk onderhoud van de slootkant op een veilige manier door minimaal 2 vrijwilligers uitgevoerd 

kan worden. 
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1.3 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt de organisatie van de tuinvereniging Spoorzicht en de overkoepelende organisatie 

AVVN besproken. In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de wetgeving. Hoofdstuk 4 omvat het onderzoek. 

Op basis van de wetgeving en het onderzoek wordt in hoofdstuk 5 de beheersmaatregelen beschreven. 

In hoofdstuk 6 wordt een conclusie getrokken, in hoeverre de tuinvereniging Spoorzicht aan de hoofd-

vraag kan voldoen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan om de doelstelling te verwe-

zenlijken, met een tijdpad. Zodat de tuinvereniging Spoorzicht op een veiliger manier de slootkant kan 

blijven onderhouden.  

2. TUINVERENIGING SPOORZICHT & AVVN 

 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven over de tuinvereniging Spoorzicht, de overkoepelende 

organisatie AVVN en de context waarin zich de ongewenste situatie afspeelt. 

 

2.1 Tuinvereniging Spoorzicht 

 

De tuinvereniging geeft de tuintjes in bruikleen aan zijn leden. De leden hebben een stukje tuin in bruik-

leen en betalen hiervoor een jaarlijkse contributie. Het tuinieren is op basis van vrijwilligheid, maar dient 

wel te voldoen aan de Statuten van het Tuinreglement. Ieder lid is verantwoordelijk voor het goed onder-

houden van zijn tuin. Daarnaast moeten algemene onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden op 

het tuincomplex door de leden. Voorbeelden van algemene onderhoudswerkzaamheden zijn: het 

snoeien van heg, bomen, het onderhouden van algemene paden, het opruimen van leeg gekomen tui-

nen en het maaien van de slootkant. De leden werken dan in opdracht van het bestuur.  

 

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door:  

- de voorzitter; deze is belast met de algehele leiding enleidt de vergaderingen. Daarnaast houdt hij 

toezicht op naleving van de statuten en het algemeen reglement en tuinreglement. 

- de secretaris verzorgt de ledenadministratie en notuleert bij vergaderingen.  

- de penningmeester beheert de geldmiddelen.  

- en de overige bestuursleden. 

 

Spoorzicht is aangesloten bij de overkoepelende organisatie AVVN. 

 

Naast het bestuur zijn commissies ingesteld, namelijk: 
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- commissie Terreinbeheer, deze houdt toezicht op het juist gebruik van de tuinen die de leden huren. 

En de terreinbeheerder coördineert het algemene onderhoudswerk voor het gehele tuincomplex. 

Hiervoor stelt hij een jaarplan op in de periode van april tot november (het tuinseizoen), waarvoor 

elke week een rooster wordt gemaakt. Ieder lid moet 2 x per jaar algemene onderhoudsdiensten 

draaien. Daarnaast zorgt deze commissie voor het schouwen (controles uitvoeren) van de tuintjes. 

Bij verwaarlozing wordt het lid erop aangesproken en dient de tekortkoming binnen een bepaalde 

tijd opgelost te worden. 

- Bouwcommissie en Materiaal, deze commissie regelt de vergunningverlening voor opstallen (schuur 

of kas). Daarnaast verzorgt deze commissie voor uitgifte en inname van gereedschappen en machi-

nes. Jaarlijks worden de machines door de leverancier onderhouden. Tussentijds controleert een 

bevoegd tuinlid de machines. 

- Overige commissies: Redactiecommissie, Evenementencommissie, Taxatiecommissie. 

 

In de afgelopen jaren heeft de tuinvereniging al een aantal noodzakelijke Arbo veiligheidszaken opge-

pakt, zoals het verwijderen van hoge heggen (moeilijk te onderhouden) en het opnieuw invoeren van het 

algemeen onderhoudsrooster. Het herinvoeren van het algemeen onderhoudsrooster heeft tot positief 

resultaat geleid dat vrijwilligers nu wel komen opdagen voor de noodzakelijk uit te voeren werk. Ook 

wordt het materieel jaarlijks en periodiek goed onderhouden. Toch zijn nog een aantal veiligheidszaken 

die meer aandacht verdienen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 3 en verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 

en 5. 

Het plattegrond van Spoorzicht is opgenomen in bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 AVVN 

 

Het AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Er zijn 215 tuinverenigingen met in totaal 

26.500 leden aangesloten bij het AVVN. De landelijke vereniging behartigt de belangen van de aange-

sloten tuinverenigingen met juridisch advies en het geven van bijstand en hulp bij onderhandelingen met 

de Gemeente over ruimtelijke inrichting (voortbestaan volkstuinen). Daarnaast geeft het AVVN voorlich-
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ting over een mooie en ecologische volkstuin en worden in het jaarprogramma workshops georgani-

seerd. Ter promotie van natuurlijk tuinieren kunnen tuinverenigingen het Nationaal keurmerk verdienen, 

hiertoe dient de tuinvereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

 

Het AVVN vindt het essentieel dat er goed voor de veiligheid en gezondheid van de vrijwilligers wordt 

gezorgd. Ook al is de tuinvereniging verzekerd tegen aansprakelijkheid, het bestuur van de tuinvereni-

ging is verplicht te zorgen voor een goed arbobeleid, richting de vrijwilligers. Het AVVN wil graag mee-

werken aan dit onderzoek. 

2.3 Context 

 

Op de tuinvereniging Spoorzicht is de sloot rondom het tuincomplex geheel natuurlijk aangelegd. Elke 

tuin grenst aan een sloot zodat de tuinleden hun stukje land kunnen besproeien met slootwater en over-

tollig water op het land kunnen afvoeren. Destijds is de slootkant natuurlijk aangelegd met de bedoeling 

de kosten laag te houden, voor iedereen betaalbaar. Het onderhoud gebeurt tweewekelijks tot maande-

lijks (afhankelijk van het weer) in de periode april tot november. 

 

Opmerkelijk is dat vele andere tuincomplexen zijn voorzien van een houten beschoeiing. Dit maakt het 

mogelijk een andere, veiliger werkmethode te hanteren. Toch heeft het mij waardevolle informatie opge-

leverd bij het arbo-onderzoek.  

Het geheel afschermen van de slootkant is overigens niet aan te bevelen vanuit ecologisch inzicht. Een 

houten beschoeiing voorkomt immers de groei van oeverplanten en het belemmert de dieren om te le-

ven en te verjongen aan de slootkant. Om de flora en fauna te beschermen zal daar aandacht aan be-

steed moeten worden. Dit kan door een gedeelte van de natuurlijke slootkant te behouden of opnieuw in 

te richten. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen het ecologisch aspect en het veilig-

heidsaspect. 
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3. WETTELIJK KADER 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de Nederlandse wetgeving op Arbo gebied, met daaraan toegevoegd de wijze 

waarop Spoorzicht hieraan voldoet of (nog) niet voldoet. In hoofdstuk 4 en 5 wordt aangegeven welke 

oplossingen hiervoor mogelijk zijn, de 'beheersmaatregelen'.  In de tweede paragraaf zijn de bedrijfsin-

terne procedures van tuinvereniging Spoorzicht en de overkoepelende organisatie AVVN beschreven. 

3.1 Nederlandse wetgeving 

 

Arbowet 

Artikel 1 

 

Arbobeleid voeren: 

Elke werkgever is verplicht een arbobeleid te voeren. De tuinvereniging is een vrijwil-

ligersorganisatie. Zodra het bestuur aan de leden opdraagt algemene onderhouds-

werkzaamheden te doen, treedt het bestuur op als werkgever en geldt de Arbowet-

geving.  De zorgplicht voor veiligheid, gezondheid en welzijn blijft bestaan. Specifiek 

voor jeugdigen en zwangere geldt dat zij alleen onder deskundige begeleiding werk-

zaamheden mogen verrichten. 

Op Spoorzicht is het bestuur zich wel bewust van de verantwoordelijkheid die zij dra-

gen voor de vrijwilligers. Zo zijn in het verleden de onderhoudswerkzaamheden ver-

gemakkelijkt door hoge heggen te verwijderen en het onderhoudsrooster  opnieuw in 

te voeren. Het is nu de kunst om het arbobeleid te vertalen naar alle arbeidsrisico's. 

Arbowet 

Artikel 16 

 

Uitbreiding toepassingsgebied Arbowet: 

De verplichting tot naleving van de Arbowet geldt ook voor de werkgever met vrijwil-

ligers. Indien de werkgever arbeid laat verrichten met risico op veiligheid en gezond-

heid. 

Arbowet 

Artikel 3 

 

Arbeidshygiënische strategie hanteren: 

De werkgever dient de gevaren en risico's voor de veiligheid en gezondheid van de 

werknemer, de vrijwilliger, zoveel mogelijk bij de bron te voorkomen.  Indien dit rede-

lijkerwijs  niet mogelijk is, dient de vereniging maatregelen te nemen gericht op col-

lectieve bescherming, daarna individuele bescherming. Als laatste maatregel is het 

verstrekken van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

Op Spoorzicht is niet specifiek nagedacht over het volgen van de arbeidshygiënische 

strategie. In het geval van de bosmaaier worden de PBM als oplossing gezien. 

Arbowet 

Artikel 5 

RI&E en Plan van Aanpak uitvoeren: 

In het verleden waren verenigingen en stichtingen verplicht om een RI&E en Plan 

van Aanpak op te stellen en uit te voeren. De AVVN heeft voor zijn eigen branche, 

de tuinverenigingen, een RI&E module laten ontwikkelen in 2001, in samenwerking 

met ArboGroep GAK en Landschapsbeheer Nederland.     Met ingang van 1 januari 

2007 zijn vrijwilligersorganisaties (dus ook tuinverenigingen) vrijgesteld van het uit-

voeren van een RIE en het Plan van Aanpak. Uitzonderingen hierop zijn arbeidssitu-

aties met ernstige risico's, zoals valgevaar bij het snoeien van bomen. En het werken 
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met gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen bestrijdingsmiddelen, benzine voor machi-

nes (de bosmaaier) en het gebruik van gasflessen.   

Spoorzicht heeft geen RI&E en Plan van Aanpak. Dit is wel zeer aan te bevelen. Ook 

het alleen-werken hierin opnemen en welke beheersmaatregelen het Bestuur neemt. 

Hiervoor kan eenvoudig de RI&E module van het AVVN gebruikt worden. 

Arbowet 

Artikel 8 

Voorlichting en onderricht geven: 

De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de arbeids-

risico's. De werknemers dienen voorlichting te krijgen en voldoende training om de 

werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. 

Op Spoorzicht wordt weinig aandacht besteed aan het geven van voorlichting en 

training. Soms is een machinebeschrijving aanwezig, maar dat blijkt niet voldoende 

te zijn voor de vrijwilligers 

Arbowet 

Artikel 11 

Verplichting werknemer: 

De vrijwilliger is verplicht de PBM te dragen en voorlichting/instructie te volgen. 

Arbobesluit 

Artikel 8.1 - 8.3 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): 

Werkgever verstrekt PBM welke geschikt zijn voor het arbeidsrisico, op basis van de 

RI&E. PBM moeten passend zijn voor de werknemer. 

Op Spoorzicht worden deels PBM verstrekt.  De tuinvereniging is verplicht PBM te 

verstrekken en toe te zien op het dragen ervan.  

Arbobesluit 

Art. 5.1 - 5.6 

Fysieke belasting, statische houding en onstabiliteit: 

Bij het bedienen van de bosmaaier wordt het gewicht van de machine gedragen door 

de gebruiker op de schouders. Er worden draaiende bewegingen gemaakt met de 

schouders en romp. Tevens  moet de gebruiker op de onstabiele ondergrond hou-

vast vinden. 

Spoorzicht  heeft 1 vrijwilliger die zeer ervaren is en dit werk goed kan uitvoeren.  

Voor de toekomst is uitbreiding van vrijwilligers nodig. Hiervoor  is opleiding nodig. 

Arbobesluit 

Art. 6.6 - 6.11 

Fysische factoren, Lawaai: 

Als de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 80 dB, worden aan de mede-

werkers passende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. 

De tuinvereniging verstrekt gehoorbescherming aan de vrijwilliger. Deze gehoorbe-

scherming is geschikt voor  het werken met de bosmaaier. 

Arbobesluit 

Art. 6.11a - 

6.11e 

Fysische factoren, Trillingen: 

Mechanische trillingen van de bosmaaier worden overgebracht via hand- arm. Aan-
doeningen op bot, gewricht of spieren.  
                                                actiewaarde                                                 grens-
waarde 
lichaamstrillingen                   0,5 m/s2                                                     1,15 m/s2 
hand / armtrillingen                2,5 m/s2                                                           5 m/s2 

Is het niveau boven de actiewaarde, dan moet actie ondernomen worden. 
Is het niveau boven grenswaarde, dan moet het werk gestopt worden. 
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Spoorzicht  heeft  een oudere bosmaaier, waarbij de trillingen de grenswaarde berei-

ken.  De vrijwilligers wijzen op de arbeidsrisico’s en in de toekomst de bosmaaier 

vervangen voor een trillingsarme machine is zeer aan te bevelen.  Voor de huidige 

bosmaaier kan een leren handschoenen enige verlichting geven, maar dit is zeker 

niet voldoende. 

Arbobesluit 

Art. 4.1 - 4.10d 

Gevaarlijke stoffen: 

De brandstof benzine Euro 95 bevat benzeen en andere vluchtig organische stoffen. 

De uitlaatgassen van de bosmaaier verspreiden zich in de buitenlucht.  De mede-

werker kan de VOS inademen, men moet alert zijn op de windrichting. Bij het gebruik 

van de machine moet men tevens alert zijn op ontstekingsbronnen. Dit is nog niet 

voldoende onder de aandacht gebracht van de vrijwilligers. 

PGS-15 De verpakte gevaarlijke stoffen dienen in een lekbak opgeslagen te worden. Bij 

eventuele lekkage kan de lekbak de inhoud opvangen. 

Jerrycan met benzine en andere gevaarlijke stoffen in een lekbak opslaan in de 

loods. 

Arbobesluit 

Art 7.12 - 7.16 

Arbeidsmiddelen 

Arbeidsmiddelen zijn geschikt voor het uit te voeren werk. Arbeidsmiddelen worden 

zodanig onderhouden dat er geen gevaar is voor de veiligheid. 

De commissie Materiaal van Spoorzicht draagt  zorg voor preventief en correctief on-

derhoud. Preventief wordt jaarlijks onderhoud van de machines gedaan door de le-

verancier. Correctief onderhoud wordt gedaan door vrijwilliger die bosmaaier bedient 

(bevoegd persoon) in samenwerking met commissielid Materiaal. 

Warenwetbesluit Machine richtlijn: 

Machines dienen een CE markering te hebben. De werkgever moet zelf beoordelen 

of de machine veilig gebruikt kan worden. 

De commissie Materiaal ziet hierop toe. 

Europees be-

sluit 

2012/32/EU 

Uitrustingstukken voor de bosmaaier 

Besluit van de Commissie EU van 19 januari 2012 inzake het door de lidstaten laten 

verbieden van het in de handel brengen van de klepelmaaiers gelijkende hulpstuk-

ken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers. Het gebruik van niet door de 

fabrikant goedgekeurde uitrustingstukken is verboden. Het verbod geldt voor bedrij-

ven en particulieren. Dit naar aanleiding van een dodelijk ongeval met de bosmaaier 

in Groot  Brittannië, waarbij een niet juist hulpstuk is weggeschoten in het hoofd van 

slachtoffer. 
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3.2 Bedrijfsinterne regelgeving 

3.2.1 Tuinvereniging Spoorzicht 

Het Algemeen- en Tuinreglement van vereniging Spoorzicht geeft regels omtrent onderhoud van (in 

bruikleen gegeven) tuintjes. Daarnaast geeft het regels rondom het algemene onderhoudswerkzaamhe-

den van het complex. Voor het onderhoud van het tuincomplex, stelt het bestuur een rooster op voor de 

algemene onderhoudswerkzaamheden, conform de Statuten. Elk tuinlid dient 2x per jaar algemene on-

derhoudswerkzaamheden te doen. 

3.2.2 AVVN 

Het AVVN heeft in maart 2001 een RI&E module ontwikkeld voor zijn eigen branche, de tuinverenigin-

gen. Deze module is makkelijk te downloaden via de website voor de aangesloten tuinverenigingen.  In 

de RI&E zijn relevante onderwerpen als lichamelijke belasting, ongevallenregistratie, gevaarlijke stoffen, 

weersomstandigheden, PBM, machines, gereedschap en apparatuur  opgenomen. Het is een goed in-

strument om alle voorkomende risico's van een tuinvereniging in kaart te brengen en te beoordelen.  Het 

maaien van de slootkant met machines wordt niet specifiek benoemd.  

 

Het AVVN heeft het machinaal maaien aan de slootkant niet eerder onderzocht, omdat het niet eerder 

als veiligheidsprobleem is aangedragen. Bovendien hadden de door mij bezochte tuinverenigingen een 

andere (veiliger) methode voor het uitvoeren van onderhouden van de slootkant. Dit is mogelijk door toe-

passing van houten beschoeiing. De slootkant met houten beschoeiing is recht afgezet met houten pla-

ten (beschoeiing). Deze worden vastgehouden door palen die stevig in de bodem van de sloot verankerd 

zijn.  Hierdoor is de slootkant niet glooiend, maar recht. De schuine zijde ontbreekt. Alleen het vlakke 

gedeelte wordt gemaaid, met de vlakmaaimachine. 

Daarentegen loopt een natuurlijke slootkant schuin af. Er groeit gras, oeverplanten en riet. Dieren, die 

aan de slootkant leven, graven holen en gaten. De natuurlijke slootkant is moeilijker te onderhouden. 

Deze kan niet met de vlakmaaimachine worden onderhouden, hiervoor kan alleen de bosmaaier worden 

gebruikt. 
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4. ONDERZOEK 

 

4.1 Werkwijze 

Voor het Arbo onderzoek is op de tuinvereniging Spoorzicht de Taak Risico Analyse (TRA) uitgevoerd. 

De TRA is in samenwerking de terreinbeheerder en AVVN-begeleider opgesteld. De TRA is een me-

thode om gevaren te identificeren, te beoordelen en te beheersen per activiteit. Vervolgens wordt elke 

activiteit beoordeeld op mogelijke arbeidsrisico's. Hieraan wordt een waarde gegeven (hoog of laag ri-

sico) met behulp van de Fine en Kinney methode. Na de beoordeling wordt gezocht naar beheersmaat-

regelen om het risico weg te nemen of te verminderen. Er is gekozen voor deze methode omdat het 

maaien met de bosmaaier aan de slootkant nooit eerder is gespecificeerd en het waardevolle informatie 

geeft over de arbeidsrisico's. 

 

Daarnaast zijn bezoeken afgelegd bij verschillende volkstuinverenigingen in de omgeving, namelijk 

Gouda, Den Haag en Leidschendam. Tijdens de bezoeken heb ik interviews afgenomen met een be-

stuurslid en de vrijwilligers op de zaterdagochtend, tijdens hun algemene onderhoudswerkzaamheden. 

De interviews zijn afgenomen m.b.v. een vragenlijst bestaande uit circa 40 vragen over de grootte van 

de tuinvereniging, de aanleg van de slootkant, de wijze van onderhoud slootkant, de ervaring van de vrij-

willigers, het dragen van PBM, machine onderhoud enz. Tijdens de rondleiding heb ik tevens een kijkje 

kunnen nemen in hun manier van werken en wat het resultaat daarvan is. Dit heeft mij meer inzicht ge-

geven in het beoordelen van de risico's en het nemen van beheersmaatregelen. De verslagen van de 

interviews zijn opgenomen in bijlage 2.   

4.2 Interviews  

 

De volgende resultaten kwamen naar voren tijdens de interviews: 

De bosmaaier wordt op de bezochte tuinverenigingen niet vaak, maar incidenteel ingezet. En als de bos-

maaier wordt gebruikt, dan is het hoofdzakelijk op vlak terrein en niet aan de slootkant. De ene tuinver-

eniging gebruikt de bosmaaier voor een paar tuintjes, waarvan het onkruid te hoog staat. De andere tuin-

vereniging zet het in voor een klein stukje vlak natuurlijk terrein. Bij de tuinverenigingen wordt het 

maaien van de slootkant met een geheel andere machine gedaan, namelijk de vlakmaaimachine. Het 

gehele tuincomplex van deze tuinverenigingen is voorzien van houten beschoeiing. Het voordeel van de 

vlakmaaimachine is dat het gemakkelijker te bedienen is, minder geluid produceert en tijdens de alge-

mene onderhoudswerkzaamheden ingezet kan worden. Er is dan toezicht mogelijk. In tegenstelling tot 

de tuinvereniging Spoorzicht, waar de vlakmaaimachine niet gebruikt kan worden. 

 

Alle tuinverenigingen hebben een onderhoudsrooster voor algemene onderhoudswerkzaamheden. De 

tuinvereniging die strikt bijhoudt wie wel en niet komen opdagen, hebben over het algemeen een mooi 
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onderhouden tuincomplex. De tuinvereniging die minder toeziet op deelname, kent achterstallig onder-

houd. Dit kan tot gevolg hebben dat de slootkant verwildert en niet meer te onderhouden is. Bij Spoor-

zicht is hier geen sprake. 

 

Een klein aantal vrijwilligers, één à twee personen bij de tuinverenigingen, kunnen de bosmaaier bedie-

nen en dit zijn allen zeer ervaren (ex) hoveniers. Zij ervaren het werk als niet moeilijk en zijn zeer ver-

trouwd met het bedienen van de bosmaaier. Bovendien wordt de bosmaaier bij andere tuinverenigingen 

incidenteel ingezet en dan vooral op vlak terrein. Niet ervaren vrijwilligers worden niet achter de bos-

maaier gezet. Bij Spoorzicht is wel een poging gedaan om meerdere vrijwilligers in te zetten voor de 

slootkant. Diegene die het een keer geprobeerd hebben, haken af. De één is in de sloot gevallen en de 

ander heeft zich verwond. Ze hebben 1 keer instructie gekregen over hoe de machine aan/uit te zetten. 

Er is te weinig voorlichting en instructie geweest. Ze zijn niet gewezen op de arbeidsrisico's van de ma-

chine, de werkplekrisico's en hoe ermee om te gaan. 

 

De leeftijdscategorie van de vrijwilligers die de bosmaaier bedienen ligt veelal op hogere leeftijd, 61 tot 

70 jaar. In de toekomst kan een tekort aan opgeleide vrijwilligers ontstaan. Door de fysieke belasting met 

de bosmaaier, worden de vrijwilligers niet langer dan 3 uur per dag ingezet. De vrijwilliger neemt zelf 

pauzes, maar het is niet bekend of zij zich bewust zijn van het nemen van pauzes (na elk uur) en dit is 

niet vastgelegd.   

 

Op de tuinverenigingen wordt de bosmaaier niet ingezet tijdens de algemene onderhoudswerkzaamhe-

den, in verband met het lawaai en eventueel wegslingerende takjes en steentjes naar omstanders. Hier-

door ontbreekt toezicht. Toezicht bij het bedienen van machines is onontbeerlijk. Ook ervaren vrijwil-

ligers kunnen een misstap maken. Er is dan niemand aanwezig die dit in de gaten kan houden. 

 

De vrijwilligers op de tuinverenigingen nemen veelal zelf de PBM mee. PBM zijn niet altijd compleet, 

werkhandschoenen en veiligheidsbril ontbreken. Persoonlijke bescherming is de laatste stap in de ar-

beidshygiënische strategie en dient wel voor voldoende bescherming te zorgen. 

 

De machines worden op elke tuinvereniging jaarlijks door de leverancier onderhouden. Meestal is er één 

vrijwilliger belast met het regelmatig nakijken en schoonmaken van de machines. De bosmaaier wordt 

door de bediener zelf schoongemaakt en nagekeken. De keuze voor de brandstof is per tuinvereniging 

verschillend. Eén tuinvereniging heeft een compleet elektriciteitsleidingnetwerk aangelegd met op di-

verse plaatsen contactpunten voor aansluiting van de elektrische machines. Een andere tuinvereniging 

heeft machines aangeschaft die werken op accu's. Een derde tuinvereniging heeft machines die werken 

op de schonere akylaatbenzine.  
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4.3 Taakrisico analyse 

 
Hierna volgt de TRA voor het maaien van de slootkant. In de TRA is opgenomen welke risico's er zijn, 

hoe groot de risico's zijn en welke beheersmaatregelen mogelijk zijn, met wederom een risicobereke-

ning. (Fine & Kinney methode).  De beheersmaatregel voor de tuinvereniging Spoorzicht is gemarkeerd 

als het een bestaande beheersmaatregel is. De 'niet' gemarkeerde maatregel is een nieuw voorge-

stelde beheersmaatregel. 

 
Nr Risicobeschrijving Risicoklasse 

W x B x E = R 

Beheersmaatregel na beheersm. 

W x B x E = R 

1 Uitglijden in het water met als ge-
volg letsel, doordat het werkterrein 
schuin afloopt in het water en onsta-
biel is. 

 

6 x 6 x 5 = 180 - Een houten beschoeiing aanleg-
gen, zodat het werkterrein vlak is 
en overzichtelijk is. 

- Nu is een veiliger werkmethode 
mogelijk, de vlakmaaimachine. 

- Rubberen laarzen dragen tegen 
het uitglijden. 

 

0,5 x 6 x 5 = 15 

2 Fysieke belasting is groot, doordat 
het gras en onkruid te hoog staat, 
na 3 maanden (wildgroei). Dit is 
moeilijk en zwaar te maaien. 

 

6 x 3 x 5 = 90 - Maaifrequentie goed bijhouden. 
- Voldoende vrijwilligers opleiden 

voor het bedienen van de bos-
maaier, zodat het werk te verde-
len is over meerdere personen. 

 
 
 

1 x 3 x 5 = 15 

3 Lichamelijke klachten op de lange 
termijn. De huidige bosmaaier geeft 
een hoog aantal trillingen. 
 

 
 

6 x 6 x 5  = 180 

W x B x E = R 

Huidige bosmaaier vervangen voor 
bosmaaier op accu, de helft van 
het aantal trillingen,  minder la-
waai, geen uitlaatgassen. 

1 x 6 x 3 = 18 

W x B x E = R 
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4 Gehoorschade bij gebruik van de 
huidige bosmaaier, zonder gehoor-
bescherming. 
 
 

6 x 6 x 5 = 180 - Huidige bosmaaier vervangen 
voor bosmaaier op accu 

- Verplicht stellen van het dragen 
van PBM 

- Tijdnorm instellen 
 
 

1 x 6 x 3 = 18 

5 Risico op oogschade, doordat tak-
jes, steentjes en ander hard vuil 
kunnen opspatten tijdens maaien en 
in het oog  
komen. 
 

6 x 6 x 5  = 180 - Werkterrein toegankelijk ma-
ken door het opruimen van de 
slootkant voor start werk.  

- Het verplicht stellen van het dra-
gen van Veiligheidsbril en gelaat-
scherm.  

-Toezien op het dragen van PBM. 
Geldt ook voor alle PBM. 

 
 
 

0,5 x 6 x 5 = 15 

6 Contact met 
draaiende de-
len van de bos-
maaier, met 
name het drie-
tandsmes.   
 

3 x 6 x 5 = 90 - Bosmaaier uitsluitend  
gebruiken met nylon maaidraad.  
- PBM dragen. 

3 x 6 x 1 = 18 

7 Uitrustingsstukken schieten los of 
een verkeerde beschermkap is ge-
monteerd of het veiligheidsmesje 
voor het afsnijden van nylon maai-
draad is defect.  

 
 

1 x 6 x 5 = 30 

 

Uitsluitend bevoegd persoon 
(ervaren en goed opgeleid) ver-
wisselt de uitrustingsstukken en 
ziet toe op juist gebruik en con-
troleert op defecten. 

0,5 x 6 x 5 = 15 

 

8 Inademing van uitlaatgassen (ge-
vaarlijke stoffen), met kans op ge-
zondheidschade. In de praktijk sterk 
afhankelijk van de windrichting. 
 
 
 

3 x 6 x 5 = 90 

W x B x E = R 

Benzine vervangen door alkylaat-
benzine (Aspen 4). Nauwelijks in-
ademing van VOS en schoner voor 
het milieu. 

 

3 x 6 x 1 = 18 

W x B x E = R 

9 Een registratie van ongevallen of 
bijna ongevallen wordt niet bijge-
houden. Het is onbekend hoeveel 
incidenten zich hebben voorgedaan.  

6 x 6 x 5 = 180 - Belang aangeven van het melden 
van (bijna) ongevallen. Tijdens 
opleiding hierover informeren. 

- Terreinbeheerder registreert 
(bijna) ongevallen en bestuurslid 
neemt de nodige acties. 

0,5 x 6 x 5 = 15 

10 Alleen werken, niet op tijd ontdekt 
worden tijdens een ongeval. 
 
 
 
 
 
 

3 x 6 x 5 = 90 - Opnemen in de RI&E 
- Toezicht regelen, hoorbaar sig-
naal 

0,5  x 6 x 5 = 15 
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Uitleg van de Fine en Kinney berekening  van 2 risico’s in onderstaand tabel. 
 

Nr 1 Uitglijden in het water 
 

Risico: 6 x 6 x 5 = 180 
 

6 (zeer wel mogelijk)  Werkterrein loopt schuin af en is onoverzichtelijk, grillig.  

6 (frequent) het gehele werkproces is vrijwilliger aan slootkant aanwezig. 

5 (blijvend letsel) vrijwilliger kan uitglijden en lelijke val maken met blijvend letsel. 

 
Na beheersmaatregel 

 
Risico: 0,5 x 6 x 5 = 15 

0,5 (denkbaar, maar onwaarschijnlijk) indien houten beschoeiing aanwezig is, is het talud gewijzigd in 
een vlak terrein zonder aflopende slootkant. Er is een duidelijke 
scheidingslijn op basis van houten afschot. Bovendien kan een 
vlakmaaimachine gebruikt worden. 

6 (frequent) blijft ongewijzigd. 

5 (blijvend letsel) blijft ongewijzigd. 

  

Nr 2 Fysieke belasting is groot door 
wildgroei gras, onkruid slootkant 

 
Risico: 6 x 3 x 5 = 90 

6 (zeer wel mogelijk) wanneer het onkruid te hoog staat, is het moeilijk en zwaar om 
het te maaien. Meerdere keren heen en weer maaien over het-
zelfde stukje grond. De vrijwilliger moet ook meer kracht zetten. 

3 (af en toe) het maaien gebeurt 1 keer per 2 weken of per maand. Wildgroei 
ontstaat na 3 maanden. Enkele stukken wildgroei mogelijk. 

5 (blijvend letsel) vrijwilliger kan op  termijn fysieke overbelasting krijgen, schou-
derklachten, rugklachten, witte vingers. 

 
Na beheersmaatregel 

 
Risico: 1 x 3 x 5 = 15 

1 (enkel mogelijk in grensgevallen) meerdere vrijwilligers opleiden en trainen, zodat het werk goed 
verdeeld kan worden. En op tijd gemaaid kan worden. 

3 (af en toe) blijft ongewijzigd. 

5 (blijvend letsel) blijft ongewijzigd, schouderklachten kun je nog steeds krijgen, 
maar de kans is wel veel kleiner. 

 
4.4 Beheersmaatregelen 

De beheersmaatregelen worden op basis van de arbeidshygiënische strategie genomen, allereerst wordt 

naar de bron van het probleem gekeken, indien dit redelijkerwijs (financieel, organisatorisch, technisch) 

niet haalbaar is, wordt gekeken naar collectieve maatregelen, vervolgens individuele maatregelen en als 

laatste stap de PBM. 

 

1.  Ontwerp slootkant aanpassen, veiliger maaitechniek mogelijk 

De veiligste manier om de slootkant te onderhouden is het aanleggen van een houten beschoeiing. Het 

werkterrein is vlak, rechtlijnig en slootkant loopt niet schuin af in de sloot. Bovendien kan een andere, 

veiliger werkmethode gekozen worden; maaien met de vlakmaaimachine. De vlakmaaimachine hoeft 

niet gedragen te worden en staat stabiel op de grond (minder lichamelijke belasting), geeft minder trillin-

gen, minder lawaai, minder blootstelling aan stof en minder contact mogelijk met draaiende delen van de 
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machine. Dit is een bronmaatregel. Het vergt wel een hoge investering voor het aanleggen van een hou-

ten beschoeiing voor het gehele tuincomplex  

 

2.  Werkzaamheden van maaien verdelen over meer vrijwilligers 

Indien de slootkant niet op tijd wordt gemaaid, groeit het gras en onkruid. Hoe hoger het onkruid hoe las-

tiger en zwaarder de slootkant te maaien is met de bosmaaier. De maaifrequentie van de slootkant moet 

goed bijgehouden worden.   Opleiden:   Voor het inzetten van meer vrijwilligers is het van belang de vrij-

willigers goed op te leiden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de arbeidsrisico’s van maaien aan de 

slootkant, bedienen bosmaaier, veiligheidsmaatregelen enz. Met deze maatregelen verminderd men de 

risico's op lichamelijke overbelasting omdat het werk wordt verdeeld over meer goed opgeleide vrijwil-

ligers en dit geeft continuïteit. Dit is een individuele beheersmaatregel.   Een werkinstructie Bosmaaier 

heb ik opgesteld, in samenwerking met de ervaren bediener van de bosmaaier. Volgens deze werkin-

structie gaan werken, zie bijlage 3. 

 

3.  Trillingsarme en minder lawaaierige machines 

 De huidige bosmaaier produceert 96 dB (A). Dat is ruim boven de grenswaarde van 80dB(A) gedurende 

8 uur werk. Bij 95 dB (A) zou de veilige gebruiksduur per dag slechts een kwartier zijn. Gehoorbescher-

ming is absoluut noodzakelijk en verplicht. 

Nieuwe ontwikkelingen in het tuingereedschap en machines maakt het mogelijk om machines op accu te 

laten lopen. De bosmaaier op accu produceert 76 dB (A), dit is onder de grenswaarde voor geluid. Bo-

vendien zijn de trillingen gehalveerd. Ook produceert deze bosmaaier geen uitlaatgassen. Dit is een col-

lectieve maatregel. 

Huidige machine met schonere brandstof 

Een bosmaaier met de brandstof Euro 95 verbruikt veel brandstof, 3 keer zoveel als een auto. Uitlaat-

gassen bestaan uit water, koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof. De uitlaatgassen zijn ongezond. Af-

hankelijk van de windrichting staat de vrijwilliger er middenin of niet. De vrijwilliger loopt voorwaarts en 

weer terug om het werk te doen. Tijdens het werk is geen rekening te houden met de windrichting.  De 

huidige bosmaaier kan overschakelen naar schonere brandstof, 'Aspen 4'.  Het benzeengehalte is sterk 

verminderd en het bevat weinig schadelijke stoffen. Benzeen en olefinen kunnen kanker veroorzaken, 

zwavel veroorzaakt verzuring in rivieren.   

 

In onderstaand tabel is dit weergegeven. 

 Bosmaaier op 
accu (Husq-
varna 536 LiR) 

Huidige Bosmaaier met 
brandstof alkylaatbenzine 
(Aspen 4) 

Huidige Bosmaaier met  
brandstof Euro 95 
(huidige situatie) 

Wet 

Uitlaat-
gassen 

geen 0,01 vol% benzeen  1 vol%  benzeen  

geen 1  ppm  zwavel 10  ppm  zwavel  

geen 0,1  vol%  olefinen 5 - 18  vol% olefinen 
 

 

Trillingen* 2,6 / 2,1  m/s2  5   m/s2 5   m/s2 5   m/s2 
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Geluid 76 dB (A) 96 dB (A) 96 dB (A) 80 dB (A) 

Gewicht 5,1 kilo 7,5  kilo 7,5  kilo  

accu Duur: 40 minuten Onbeperkt brandstof Onbeperkt brandstof  

 
* Trillingen: equivalent trillingsniveau van de hand Links/Rechts. De grenswaarde van trillingen hand is  5m/s2 ge-

durende 8 uur. Trillingen kunnen gezondheidsschade en vermoeidheid veroorzaken, onder anderen zenuwafwij-

king, bot- en gewrichtsaandoeningen (witte vingers, met name als men te stevig de handvaten vast blijft houden) 

 

4. Maaien veiliger maken 

Werkterrein toegankelijker maken 

Voordat het maaien kan beginnen dient de slootkant goed opgeruimd te zijn. Bij Spoorzicht wordt dit ge-

daan door de algemene onderhoudsploeg. Ook zijn er mededelingenborden geplaatst met de oproep 

geen vuil te storten aan de slootkant. Hierdoor kan de vrijwilliger met de bosmaaier zich goed concentre-

ren op het maaiwerk en kunnen omstanders en hijzelf niet geraakt worden. Dit is een voorbeeld van een 

collectieve maatregel. 

 

 

 

5.  PBM dragen 

Voordat de vrijwilliger met de bosmaaier kan gaan werken, is het belangrijk dat de juiste PBM verstrekt 

worden en passend zijn. Voor de bosmaaier zijn de volgende PBM nodig: 

- Veiligheidsbril + gelaatscherm 

Door opspattend zand, steentjes en takjes kunnen ogen en gelaat beschadigd raken. Weg spat-

tende steentjes of hard vuil kan met een snelheid van 600 km/ uur in het oog schieten. Het oogvlies, 

netvlies en oogzenuwen kunnen onherstelbaar beschadigd raken. Gebruik van een gelaatbescher-

ming en veiligheidsbril is noodzakelijk.  

- Oorkappen 

De bosmaaier 4 takt motor produceert ongeveer 96 dB (A) geluid. Dat is ruim boven de grens-

waarde 80dB (A).Gehoorbescherming tegen schadelijk hard geluid (hoge demping) is noodzakelijk 

en verplicht. Oorkappen bieden bescherming en draagcomfort. 

- Stevige werkbroek  

 Ter bescherming van opspattende deeltjes, vocht en scherpe takken en doornen (maaien langs een 

heg). 

- Werkhandschoenen 

 Werkhandschoenen met een goede grip en bescherming tegen 

  vocht. Leren handschoenen geven enige demping in trillingen.  

- Rubberen laarzen 
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 Indien de bosmaaier met een nylon maaidraad wordt gebruikt, bieden rubberen laarzen voldoende 

bescherming. Met name de voeten en het onderbeen dienen beschermd te zijn. Daarnaast is een 

goede zool met diep profiel belangrijk om uitglijden te voorkomen. 

- Bij gebruik drietandsmaaimes: Het gebruik van  een drietandsmaaimes is sterk af te raden. Indien 

het toch gebruikt moet worden, is het noodzakelijk veiligheidsschoenen met veiligheidsneus en zo-

len met diep profiel te dragen. En beenbescherming met snijbescherming.  

-  Tuigje/ draagstel 

Een tuigje voor het dragen van de bosmaaier is géén PBM, maar een hulpmiddel om de bosmaaier 

te dragen. Ook dit onderdeel moet goed afgesteld te worden op de maat van de gebruiker, zodat 

geen schouder- en rugklachten ontstaan. 

 

Met deze maatregelen verminderd men de risico's: Lawaaidoofheid, het in contact komen met draaiende 

delen van de machine en het geraakt worden door wegslingerende steentjes en hard vuil (in oog). PBM 

is de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie. 

 

 

 

6.  In contact komen met draaiende delen verminderen, verbieden drietandsmes 

Het gebruik van de bosmaaier met een drietandsmes geeft een verhoogd risico op diepe fatale snij won-

den, met name op onstabiel terrein is dit riskant. Het gebruik van bosmaaier met nylon maaidraad is ruim 

voldoende om goed te kunnen maaien. Voor het verwijderen van onkruid met houtige stengels kan ook 

het nylon maaidraad worden gebruikt, hiervoor is een bepaalde maaitechniek voorhanden. Het is zeer 

aan te bevelen de bosmaaier veiliger te maken door het drietandsmes te verbieden. Dit is een collec-

tieve maatregel.  

 

7.  In contact komen met losschietende delen verminderen, door controle bevoegd persoon 

Uitrustingsstukken en onderdelen dienen volgens gebruiksaanwijzing van de machine gemonteerd te 

worden. En uitsluitend door bevoegd persoon laten monteren en controleren op eventuele defecten. In-

dien het maaivlak van de bosmaaier niet goed afgeschermd  (te kleine beschermkap) is, kunnen weg 

spattende steentjes de persoon raken. Ook kan de draad langer worden, wat een omtreksnelheid van 

700- 900 km/ uur kan geven. De bosmaaier voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Het gelaatscherm 

en veiligheidsbril zijn niet berekend op de veel hogere snelheid van de weg spattende steentjes of harde 

stukjes vuil.  

Dit kan ook gebeuren indien het veiligheidsmesje in de beschermkap ontbreekt. Hierdoor wordt ook de 

maaidraad te lang. Met deze maatregelen verminderd men de risico's: Het in contact komen met draai-

ende delen van de machine en het geraakt worden door wegslingerende steentjes en hard vuil (in de 
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ogen). Jaarlijks onderhoud voor machines wordt gedaan, zorg er ook voor dat de machines gekeurd 

worden met de bijbehorende bewijsstukken. 

 

8.  Ongevallenregister  

Geen van de bezochte volkstuinen houden een ongevallenregistratie bij. Ook wordt er niet veel gespro-

ken over bijna ongevallen. Toch is dit een belangrijke indicatie over het veilig kunnen werken op de tuin-

vereniging. Een bijna ongeval is een afwijking van de normale situatie, maar heeft nog geen merkbare 

gevolgen. In een gewijzigde situatie kan eenzelfde ongewenste gebeurtenis ineens wel gevolgen heb-

ben, schade of letsel. Dit wil je graag voorkomen. Daarom is het belangrijk om (bijna) ongevallen te mel-

den en bespreekbaar te maken, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. 

 

 

4.5 Alternatieven met groter materieel 

Het inzetten van groter materieel, zoals een graafmachine of een boot met maai-arm om de slootkant te 

onderhouden is geen geschikt alternatief voor de tuinvereniging. Het talud is op veel plaatsen ongelijk-

matig verdeeld (inhammen), de paden zijn smal (60 cm breed) en de kans dat het talud afbrokkelt is 

groot. Daarnaast is het niet in overeenstemming met de visie van het tuinieren. De flora en fauna worden 

bruut verstoord en krijgen geen kans om zich te ontwikkelen. Er is geen open kanaal verbinding wat het 

vervoer met boot duur maakt. De graafmachine kan niet op de tuin komen vanwege smalle paden en 

kans op verzakking van grond.  
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5. CONCLUSIES 

 
 

Op basis van het onderzoek en de wetgeving kan het volgende geconcludeerd worden: 

- Arbowetgeving geldt ook voor de tuinvereniging, zoals: de zorgplicht, het opleiden van vrijwilligers, 

PBM verstrekken, toezicht houden. 

- RI&E opstellen is niet verplicht, wel zeer aan te bevelen voor de tuinverenigingen. 

- De risico’s van het maaien aan de slootkant worden onderschat. Er zijn beheersmaatregelen nodig 

zijn om de risico’s te verminderen. 

- Het aanleggen van een houten beschoeiing is het meest veilig, financieel niet haalbaar. 

- De huidige bosmaaiers zijn te vervangen voor veiliger machines. 

- Het op korte termijn opleiden van voldoende vrijwilligers is belangrijk om het werk goed te kunnen 

verdelen en de vrijwilligers goed voor te bereiden op het werk. Zo is de tuinvereniging niet afhanke-

lijk van 1 vrijwilliger. 

- PBM verstrekken en toezicht houden op het dragen ervan. 

- Maatregel nemen voor het alleen werken. 
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6. ADVIES 

 

Het voortbestaan van de tuinvereniging hangt af van het enthousiasme en blijvende inzet van vrijwil-

ligers. Zonder het uitvoeren van algemene onderhoudswerkzaamheden zal het tuincomplex moeilijk be-

gaanbaar zijn en overwoekerd raken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe de beheersmaatregelen in 

te voeren volgens een plan van aanpak om de doelstelling te verwezenlijken. In de laatste paragraaf 

wordt ingezoomd op de kosten. 

6.1 Aanbevelingen 

 

De aanbevelingen om te komen tot het verwezenlijken van het doel zijn onderverdeeld in wetgeving, ri-

sico’s, interviews, ongevallen. 

6.1.1 Aanbevelingen t.a.v. Wetgeving 

 

Aanbeveling 1  Voldoen aan zorgplicht Arbowet 

Voor het uitdragen van de zorgplicht van de tuinvereniging is het volgende belangrijk:  

- Het Bestuur maakt een bestuurslid verantwoordelijk voor Arbo zaken op de tuinvereniging. Dit be-

stuurslid onderhoudt regelmatig contact met de terreinbeheerder. De terreinbeheerder krijgt de mid-

delen en steun om Arbo zaken uit te voeren. 

- Arbobeleid als vast onderdeel terug laten komen in de bestuursvergadering. Zaken die besproken 

kunnen worden zijn: (bijna) ongevallen, PBM, machineveiligheid, voorlichting en instructie, klachten 

vrijwilligers, toezicht . 

- Het vastleggen van arbeidsrisico’s middels de RI&E van AVVN, alsmede de checkbladen. Op deze 

wijze krijgt men een goed inzicht in welke arbeidsrisico’s aanwezig zijn op de tuinvereniging. Het be-

stuur zorgt ervoor dat de vrijwilligers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaam-

heden en de daaraan verbonden risico's. De vrijwilligers kunnen hiervoor intern getraind worden 

door een ervaren vrijwilliger. 

 

 

Aanbeveling 2  RI&E uitvoeren 

Ook al is het geen verplichting voor vrijwilligersorganisaties toch sterk aan te bevelen een RI&E uit te 

voeren. Hierdoor krijgt de tuinvereniging Spoorzicht inzicht in de arbeidsrisico’s en kan Spoorzicht be-

heersmaatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie. 
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6.1.2 Aanbevelingen t.a.v. Risico’s 

 

Aanbeveling 3  Opleiding en training  

Het is zeer aan te bevelen Opleiding en training te verzorgen voor de vrijwilligers. Dit kan op korte ter-

mijn. Op dit moment is het Bestuur afhankelijk van 1 vrijwilliger die een overgroot deel van het tuincom-

plex onderhoudt met de bosmaaier. De cursus kan extern gevolgd worden (de kosten zijn 170,- incl 

BTW, Cursus Centrum Groen) voor de basis beginselen. Voor het leren werken aan de slootkant is aan-

vullend interne training nodig. Het is aan te bevelen 3 vrijwilligers op te leiden . 

 

Aanbeveling 4  Nieuwe bosmaaier op accu 

Daarnaast is het sterk aan te bevelen de huidige bosmaaier te vervangen voor een nieuwe bosmaaier 

op accu. Hiermee maakt het Bestuur het werk voor de vrijwilligers aantrekkelijker en veiliger.  

 

Aanbeveling 5  Schonere brandstof 

Indien de huidige bosmaaier (nog) niet vervangen kan worden is het een kleine stap om over te stappen 

op schonere brandstof Aspen 4. 

 

Aanbeveling 6  Machine veiligheid borgen 

- Drietandmes verbieden bij bosmaaier aan de slootkant. Indien de drietandsmes voor vlak terrein ge-

bruikt moet worden, beheer het achter slot en grendel. 

- Uitsluitend bevoegd persoon (ervaren en opgeleide vrijwilliger) kan de uitrustingsstukken en de wer-

king van de machine controleren en monteren. Bevoegd persoon dient minimaal de cursus Bos-

maaier te hebben gevolgd.  

- Jaarlijkse keuring van machines laten uitvoeren door leverancier. Keuringsticker ontbreekt 

- Machineveiligheid vastleggen in een Procedure. 

 

Aanbeveling 7  PBM aanschaffen en verplicht stellen 

De werkgever, het bestuur van de tuinvereniging, is verplicht de juiste PBM te verstrekken en toe te zien 

op het dragen ervan. Spoorzicht heeft de PBM voor één vrijwilliger verstrekt. Wat ontbreekt  is een veilig-

heidsbril (voor opspattend vuil) en leren handschoenen met grip. Vanuit de Arbowet is de werknemer 

verplicht deze te dragen. De tuinverenigingen moeten duidelijke afspraken maken met de vrijwilliger. 

Welke PBM zijn noodzakelijk, de tuinvereniging verstrekt de PBM en de gebruiker onderhoudt het. Ook 

dient terreinbeheerder toezicht te houden op het dragen van PBM (in samenwerking met bestuurslid Ar-

bozaken). 
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6.1.3 Aanbevelingen n.a.v. Interviews 

 

Het uitvoeren van zwaar onderhoudswerk wordt nu grotendeels door één of twee vrijwilligers gedaan, 

een ervaren (ex) hovenier. Voor het maaien van de slootkant is inzicht, deskundigheid en ervaring nodig. 

Dit geldt ook voor het snoeien van heggen met een kettingzaag. In de toekomst dreigt een tekort aan 

goed opgeleide vrijwilligers te ontstaan. Deze opvatting wordt gedeeld met andere tuinverenigingen. De 

krachten bundelen door een duidelijke werkinstructie op te stellen en te verspreiden onder de tuinvereni-

gingen. Deze aanbeveling zal het AVVN moeten beoordelen. 

6.1.4 Aanbeveling t.a.v. Ongevallen 

 

Aanbeveling 8 

Geen van de bezochte volkstuinen houden een ongevallenregistratie bij. Om te anticiperen op (bijna) 

ongevallen is het belangrijk om een ongevallenregistratie binnen de tuinvereniging bij te houden. Ern-

stige ongevallen moeten gemeld worden bij het Ministerie van SZW. Dit kan als taak bij bestuurslid voor 

Arbo zaken neergelegd worden.  

 

Aanbeveling 9 

Vanwege het lawaai wordt de bosmaaier niet tijdens algemene onderhoudswerkzaamheden ingezet. Om 

het alleen werken te voorkomen dient er toezicht geregeld te worden. Dit is de tuinbeheerder, een be-

stuurslid of ander aangewezen tuinlid. Na gedane werkzaamheden, meldt hij zich weer af bij hetzelfde 

lid. Een andere mogelijkheid is: het laten werken met de bosmaaier door twee goed opgeleide vrijwil-

ligers. Zij houden elkaar in de gaten. 
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6.2 Plan van aanpak 

 

In het Plan van Aanpak worden de aanbevelingen in een tijdpad uitgeschreven.  

 Aanbeveling: Taak: Termijn: 

1 Zorgplicht - Arbozaken als vast agendapunt in de bestuursvergadering  
- bestuurslid verantwoordelijk maken voor arbozaken,  
- terreinbeheerder middelen en steun geven. 
 

1 juli 2015 

2 RI&E - RI&E met Plan van Aanpak voor alle arbeidsrisico’s. 1 juli 2016 

 

3 Opleiding - Werven en selecteren van vrijwilligers voor werken met 
de bosmaaier: 

- Werkinstructie voor de bosmaaier updaten 
 

1 juli 2015 

- Opleiden en trainen van vrijwilligers (extern of intern) 
- Ervaren vrijwilliger training laten geven 
- Tijdnorm afspreken (niet langer dan 3 uur per dag en na 

elk uur pauze nemen) 
 

1 juli 2015 - 1 juli 

2016 

4 Bosmaaier op 

accu 

- proef draaien met nieuwe bosmaaier 
- nulmeting verrichten voor het aantal trillingen, lawaai (in-

dien budget hiervoor beschikbaar is) 
 

1 juli 2015 

- bij positief resultaat: opnemen in de begroting 
 

1 sept 2015 

5 Schonere brand-

stof 

- Aspen 4 aanschaffen voor de huidige bosmaaier, totdat 
aanschaf nieuwe bosmaaier mogelijk is. 

1 mei 2015 

6 Machineveiligheid 

borgen 

- Bevoegd persoon aanwijzen 
- Procedure hiervoor opstellen 
- Jaarlijkse keuring machines vastleggen, keuringsticker. 
 

1 aug 2015 

7 PBM - PBM middelen aanschaffen (op maat) voor de vrijwilligers 
- PBM verplicht stellen 
- Procedure hiervoor opstellen + tekenen voor ontvangst. 
- Toezicht houden op het dragen van PBM 
 

1 aug 2015 

8 Ongevallen - (bijna) ongevallenregister bijhouden  
- Bespreekbaar maken (tijdens opleiding) 
- Procedure hiervoor opstellen 
 

1 juli 2015 

 

9 Alleen werkers - Toezicht regelen 
- Vrijwilliger moet alarm kunnen slaan 
- Procedure hiervoor vaststellen 
 

1 aug 2015 
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6.3 Kosten  

 
Houten beschoeiing aanleggen gehele tuincomplex 

Beschoeiing laten aanleggen door extern bedrijf, Hogere kosten.  Richtprijs € 100,- excl. BTW per strekkende me-

ter.  Het tuincomplex heeft een lengte van circa 450 meter. 

houten beschoeiing  450 meter x €  100,-      €  45.000,-   excl BTW 
 

 

Aanbeveling 3  Het opleiden vrijwilligers 

Cursus bosmaaier 

Per vrijwilliger  € 170,-  (Cursus Centrum Groen) x 3    €     510,-  incl btw 

 

 

Aanbeveling 4  Nieuwe bosmaaier op accu 

Husqvarna 536 LiR, inclusief 2 accu's en oplader €     909,- 

extra 2 accu’s  à € 159,-    €     318,- 

Totaal       €  1.227,-  €  1.227,- excl BTW 

Er zijn minimaal 4 accu's nodig om 2,5 uur te werken 

 

Aanbeveling 5  Huidige bosmaaier, brandstof Aspen 4 

5 liter tank alkylaatbenzine €   17,60  

5 liter Euro 95 benzine  €    7,85  

Meerprijs   €    9,75   per 5 liter incl btw 

 

 

Aanbeveling 7  PBM verstrekken 

Huidige vrijwilliger:  Handschoenen leer ( 15,-), Veiligheidsbril ( 10,-)   

werkbroek ( 60,-)         €     85,- incl. btw 

PBM nieuwe vrijwilliger 

Gelaatscherm inclusief gehoorbescherming (geluidsisolatie tot 110 dB(A)  ( 55,-) ,  

veiligheidsbril ( 10,-), , rubberen laarzen (15,-), handschoenen leer (15,-) 

werkbroek ( 60,-)   totaal per vrijwilliger €  155,- incl. btw x 2 vrijwilligers  €    310,- incl. btw 
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BIJLAGEN 

 

 

- Plattegrond tuinvereniging Spoorzicht 

- Interview verslagen 

- Werkinstructie bosmaaier 

- Literatuurlijst 
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Middelbare Veiligheidskunde Technicom 09-04-2015 

31 

 

Bijlage interviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOOTKANT TUINCOMPLEX Groene Zoom (Leidschendam) Groenakker  (Gouda) Mariahoeve  (Den Haag) Spoorzicht (Alphen a/d Rijn)

beschoeiing ja grotendeels ja geen beschoeiing

vlakmaaimachine/ fly mo/bosmaaier vlakmaaimachine vlakmaaimachine/ fly mo vlakmaaimachine geen vlakmaaimachine

hoeveel bedienen 20 105 2 n.v.t.

kwalteit slootkant tuincomplex goed onderhouden onderhouden zeer goed onderhouden goed onderhouden 

BOSMAAIER Groene Zoom (Leidschendam) Groenakker  (Gouda) Mariahoeve  (Den Haag) Spoorzicht (Alphen a/d Rijn)

bosmaaier voor slootkant zeer beperkt bosmaaier nodig gedeeltelijk bosmaaier nodig zeer beperkt bosmaaier nodig bosmaaier geheel nodig

hoe ervaren zeer ervaren zeer ervaren zeer ervaren zeer ervaren

hoeveel bedienen bosmaaier 2 2 2 1

leeftijdscategorie in jaren 61 - 70   (2 pers) 41 - 60 (1 pers),  61 - 70 (1 pers)  61 - 70 (2 pers) 61 - 70 (1 pers)

PBM Groene Zoom (Leidschendam) Groenakker  (Gouda) Mariahoeve  (Den Haag) Spoorzicht (Alphen a/d Rijn)

verstrekt door vereniging geen geen ja ja

welke PBM veiligheidschoenen, 

gelaatsbescherming, 

gehoorbescherming

gelaatsbescherming 

gehoorbescherming

mw neemt zelf PBM mee veiligheidsschoenen, 

gelaatsbescherming,    

gehoorbescherming

veiligheidsschoenen, 

gelaatsbescherming,    

gehoorbescherming

rubberen laarzen,  

handschoenen

toezicht op dragen geen geen ja geen

MACHINES Groene Zoom (Leidschendam) Groenakker  (Gouda) Mariahoeve  (Den Haag) Spoorzicht (Alphen a/d Rijn)

bosmaaier brandstof electrisch benzine schonere brandstof (Aspen 4) benzine

onderhoud ja ja ja ja

instructie machines mondeling mondeling mondeling mondeling

(BIJNA) ONGEVALLEN REGISTRATIE

ongevallen registratie bijgehouden geen geen geen geen

in afgelopen 5 jaar ongeval gemeld geen ja, met ingehuurde balkmaaimachine,maatregel: nieuwe bosmaaiergeen geen



 
 

Middelbare Veiligheidskunde Technicom 09-04-2015 

32 

 

 

 

 

WERKINSTRUCTIE   BOSMAAIER     

 

GEBRUIK: 

De bosmaaier is een machine dat gras maait op moeilijk bereikbare plekken en de slootkant.  Bij voorkeur de bos-

maaier gebruiken met nylon maaidraad.   Door het hoge toerental slaat het maaidraad het te maaien gras af.  Met 

de bosmaaier kun je gras en lichte kruidige gewassen maaien, zoals: brandnetels en de lis. 

Voor houtige gewassen zou de bosmaaier met een maaimes gebruikt kunnen worden. Echter dit is sterk af te ra-

den aan de slootkant, i.v.m.  snijgevaar in voet of been. 

Materialen: 

- Bosmaaier 

- Nylon maaidraad en maaikop 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn wettelijk verplicht: 

- Gelaatsbescherming en veiligheidsbril     

- Gehoorbescherming 

- Werkhandschoenen, dempen van trillingen en een goede grip 

- Draagstel om bosmaaier te dragen 

- Veiligheidsschoenen/ rubberen laarzen 

- Werkbroek  

 

Risico`s: 

- Struikelen, vallen door onstabiele ondergrond 

- Controle verliezen over de bosmaaier  

- In aanraking komen met ronddraaiende delen 

- Trillingen van machine  

- Bosmaaier produceert veel geluid 

- Benzine uitlaat dampen kunnen schadelijk zijn 

- Jijzelf en omstanders kunnen geraakt worden door wegschietende takken of ander hard vuil. 

DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID 

1. Beoordeel vooraf de omgeving.  Snoeiafval, takken en ander hard vuil verwijderen uit het gras. 

2. Houd rekening met kuilen en gaten, slootkant is onstabiel. 

3. Sta altijd op het vlakke deel. NIET op de helling. 

4. Werk niet te dicht bij het water. Reik niet verder dan je zelf kunt. 

5. Zo mogelijk op een andere manier veilig het laatste onkruid/ gras (laten) verwijderen. 

6. Laat je goed instrueren over de bosmaaier. 
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WERKINSTRUCTIE  BOSMAAIER 
 

1. 

 

 

- Controleer maaitouwtje op de juiste lengte. 

- Laat dit controleren door bevoegd persoon*. 

 

2.  

 
 

 

- Doe het draagstel om. Zorg ervoor dat het 

goed afgesteld is op jouw lichaamslengte.  

- Laat dit controleren door bevoegd persoon. 

 

o Schouderbanden even lang, zodat het 

gewicht goed verdeeld wordt over 

beide schouders. 

o Op de juiste hoogte hangen  

 

3. 

 
 

 

Doe de Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

aan  (PBM): 

o Gehoorbescherming 

o Gelaatsbescherming 

o Veiligheidsbril 

o Handschoenen 

o Werkbroek 

o Rubberen laarzen 

o  
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4. 

 

 

Zet de bosmaaier in startpositie: 

o Gashendel met wijsvinger inknijpen 

o Schakelaar op start zetten 

o Gashendel loslaten 

 

 

5.  
 
 
 
 

 

o Pomp de benzine op, door 5 x op pal 

te drukken. 

o Totdat benzineleiding gevuld is met 

benzine (weerstand neemt toe) 

6. 

 

1.  

o Zet de Choke aan, hendel naar boven. 

o Trek een paar keer aan het startkoord 

totdat de bosmaaier aanslaat. 

o Hou met andere hand de machine 

vast. 

 

 

7.  
 
 

 

o Knijp de gashendel in  

o en tegelijkertijd de aan/uitknop op 

handvat, de bosmaaier start direkt. 

o Stoppen, door de gashendel los te la-

ten en op stop te zetten 

8.  

 

 

Maaien: 

o Loop met de bosmaaier  voorwaarts 

(nooit naar achteren).  

o Beweeg de bosmaaier van rechts 

naar links (maaikop draait linksom, 

zodat het gemaaide gras blijft lig-

gen). 

o Laat de maaikop iets boven het gras 

zweven bij het maaien. 

o Let op de werkhouding. Rechtop 

staan en schouders ontspannen. 
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9. 

 
 

Maaien aan de helling: 

o Nooit op de helling staan 

o Maai zijwaarts naar het eindpunt 

o Sta rechtop met iets gebogen knieen 

en tast af of er geen kuilen zijn. 

o Één standbeen, één loopbeen. 

2.  (goed oefenen om vertrouwd te  

3.  raken met het werk) 

 

 

10.  

 

 

Bij het keerpunt: 

o Hef de bosmaaier omhoog, zodat het 

motorblok omlaag komt. 

o Op deze wijze voorkom je dat je in 

de sloot wordt geduwd door de heg. 

 

 

 

 

11.  

 
 

 
Loop voorwaarts: 

o  Naar het beginpunt.  

o  De zijkant van de helling is al 

gemaaid. 

o Sta rechtop met iets gebogen knieen 

en tast af of er geen kuilen zijn. 

12.  

 
 

 
Let op bij maaien: 

o Tot reikwijdte. Niet te dicht bij het wa-

ter staan. 

o Laat plantenresten waar je niet bij 

kunt, staan. Dit moet op een andere 

manier gesnoeid worden. 

o Meld dit aan de terreinbeheerder. 
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13. 

 

 
Bij valgevaar: 

o Laat de bosmaaier los. 

o Glij met je hand langs de noodstop, 

de bosmaaier schakelt zich uit. 

 

14.   
Bosmaaier na werkzaamheden schoonmaken  

door de maaikop in het water te zetten en 

zachtjes te laten draaien. 

Of vraag aan bevoegd persoon. 

 

15.   

Afmelden bij de terreinbeheerder. 

Meld onveilige situaties en (bijna ongevallen). 
 

 EINDE  

 

 

 

*bevoegd persoon= binnen de vereniging aangestelde deskundige met bevoegdheid. 
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BIJLAGE LITERATUURLIJST  

 

RI&E en tuinvereniging: 

- AVVN  Arbohandleiding voor tuinverenigingen. Hierin zijn de RI&E en de checkbladen opgenomen. 

(AVVN, maart 2001) 

- Preambule Veilig in en rond de tuin, bericht vrijstelling uitvoeren RIE, wel de zorgplicht. (AVVN, juli 

2006) 

- Handboek natuurlijk tuinieren (AVVN, juli 1996) 

- Reglement en Statuten (Tuinvereniging Spoorzicht, augustus 2012) 

 

Bosmaaier: 

- handleiding bosmaaier Honda UMK 435E 

- Lesstof bosmaaier  Sociale werkvoorziening (SBCM) 

Brandstof bosmaaier: 

- Aspen 4 Alkylaatbenzine folder  

- Veiligheidsinformatieblad Aspen 4 Alkylaatbenzine 

- Veiligheidsinformatieblad Benzine Euro 95 

 

Websites: 

http://www.agroarbo.nl/bosmaaier (lichamelijke belasting)(trillingen) 

 
http://www.beswic.be/cba-west-vlaanderen/nl/teaser/instructiekaarten-groen-

dienst/vik_mb21_bosmaaier.pdf  (instructiekaart bosmaaier) 

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/rechten-en-plichten/vrijwilli-

ger.html     (vrijwilliger rechten en plichten) 

http://www.veiligheid.nl/bosmaaier 

http://www.aabgroep.nl/trainingsaanbod/veiligheid/gereedschap-machines-en-voertuigen/bos-

maaier.html  (opleiding) 

http://www.ergolabresearch.eu/pdf/ArbocAgrarischeSectorspoor2.pdf (fysieke belasting in de agra-

rische sector) 

http://edepot.wur.nl/6083  (folder Groene Praktijk 'Blind door bosmaaier') 


