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Creatief met motorzaag
Robbie  Goris ,  Inverde vzw

is. Oorkleppen dragen dus! Een goede afstelling van de

machine en het gebruik van alkylaatbenzine beperkt de

schadelijke uitlaatgassen tot een minimum. Werkhand-

schoenen dempen de trillingen van de motorzaag. Ten

slotte is het belangrijk om bij het werken je rug te sparen,

bijvoorbeeld door de motorzaag zoveel mogelijk te laten

steunen op de boomstam of op je rechterbovenbeen. 

Last but not least zijn er nog enkele persoonlijke bescher-

mingsmiddelen voor als er toch iets misloopt. En dat kan de

beste overkomen. De zaagbroek (Europese Norm EN 381-5)

bevat lange vezels en stopt daarmee een draaiende ketting

op volle snelheid in een fractie van een seconde, een eigen-

schap die je benen vast weten te waarderen. De zaaglaarzen

met stalen neus hebben een gelijkaardige functie en

beschermen je ook nog tegen vallende voorwerpen en ver-

zwikte enkels. Op je hoofd ten slotte zet je een helm die is

uitgerust met een gelaatsbescherming en oorkleppen. Zo is

dat belangrijke lichaamsdeel veilig weggestopt tegen val-

lende en zwiepende takken. En tegen het helse lawaai van

die motorzaag! 

Zo, nu ben je maximaal beschermd tegen de risico’s die

werken met de motorzaag met zich meebrengen. Maar

geen 100%, dat kan niet. Dus weet wat je doet en wees 

voorzichtig! ■

Je denkt er misschien aan om deze winter brandhout te gaan

zagen in het bos. Maar denk je dan ook aan de risico’s? 

En vooral, aan de manieren om die te beperken? 

Dat werken in het bos een gevaarlijke bezigheid is, kan

iedereen zich wel inbeelden. Een lawaaierige motorzaag

met scherpe ketting, vallende bomen, zwiepende takken,

oneffen terrein, mogelijkheden te over om je lelijk pijn te

doen. Het is dus geen overbodige luxe om de risico’s zoveel

mogelijk te beperken. Dit kan door passende veiligheids-

maatregelen te treffen: verkeerde handelingen vermijden,

belastingen van het lichaam beperken en het restrisico

minimaliseren. 

Ongeveer 90% van de ongevallen bij boswerken is te wijten

aan menselijke fouten. Het is dus aan jou om de gevaren te

leren inschatten en ongevallen te voorkomen. Alertheid,

kennis van de motorzaag en het gebruik, herkennen van

gevaarlijke boomtoestanden, een goede werkhouding en

voldoende ervaring zijn essentieel. Een goede werkmethode

voorkomt veel ongevallen! 

Een aantal lichamelijke belastingen zoals lawaai, trillingen,

uitlaatgassen en fysieke inspanning is onlosmakelijk ver-

bonden met het gebruik van de motorzaag. Het lawaai van

een motorzaag leidt tot gehoorschade, alleen komt die

geleidelijk en merk je het pas als het (onherroepelijk) te laat
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