
7. Overig onderhoud 
klompenpad 

De kenmerken van de uitvoeringswerkzaamheden 

 
Onderhoudswerkzaamhe
den:  
Paden schouwen, kleine 
klusjes aan de markeringen 
en het groen 
 
Hulpmiddelen:  
Hamer, grondboor 
accuschroevendraaier, 
slegge,snoeischaar, kleine 
snoeizaag, vuilniszak 
 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen: 
Handschoenen 
Veiligheidsschoeisel of 
stevige schoenen 
Signaalkleding 

- Markeren van de route; stickers plakken, palen in de grond slaan, markeerplaatjes bevestigen. 
- Regelmatig tijdens het schouwen van de paden de over het pad hangende kleine takken snoeien. 
- Regelmatig tijdens het schouwen van de paden zwerfvuil verwijderen en de markeerpaaltjes onderhouden. 

De gevaren en 
aandachtspunten  

Beoordeling: mogelijke oorzaken 
van het gevaar 

Maatregel: noodzakelijk om het risico 
aanvaardbaar  te maken 

Snoeien: 
Opscheuren van takken tijdens 
het zagen. Een deel van het hout 
kan plotseling en snel tegen het 
hoofd of ander lichaamsdeel 
slaan. Zwiepende takken. 

Verkeerd inschatten van de 
aanwezige houtspanning, de 
zaagsneden foutief uitvoeren, te 
snel en ongecontroleerd een tak 
wegtrekken. 
Te dicht op elkaar werken. 

Voldoende kennis hebben over de 
beïnvloedingsfactoren op de 
houtspanning. Goede zaagtechniek: juiste 
breuklijst maken. 
Houd afstand van elkaar tijdens het 
snoeien en opruimen van de takken. 

Snoeien: 
In aanraking komen met het 
snoeigereedschap. 

Een hand of vinger bevindt zich 
in de nabijheid van het 
snoeigereedschap.   

Pas de juiste snoeitechniek toe. Draag 
handschoenen. 

Snoeien: 
Tijdens het snoeien met de zaag 
zaagsel in de ogen krijgen. 

De wind kan zaagsel in de ogen 
blazen. Zeker wanneer een 
stokzaag gebruikt wordt, dan valt 
het zaagsel ook nog naar beneden 
toe. 

Kies een werkpositie waardoor de wind 
het zaagsel uit de richting van de zager 
blaast. Draag een veiligheidsbril wanneer 
er toch nog zaagsel in de ogen kan 
komen.  

Valgevaar door te struikelen of 
uitglijden en daardoor in 
aanraking komen met het 
gereedschap of stompe delen in 
de werkomgeving. 

Onbewust zijn van een ongelijke 
bodem, takken en andere 
obstakels in de directe 
werkomgeving.  

Let goed op de obstakels en bodem. 
Draag geen loshangende kleding en draag 
stevig schoeisel. 
Vrij maken van obstakels in de directe 
werkomgeving bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. 
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 Geraakt worden door de slegge of 
hamer op het lichaam; handen en 
hoofd. 

Ongecontroleerd en te dicht bij 
elkaar werken. Slecht 
onderhouden of verkeerd 
gereedschap. 
Een verdichte bodem bij het slaan 
van palen.  

Houd afstand van elkaar. 
Zorg voor het juiste en goed 
onderhouden gereedschap. 
Gebruik een grondboor bij het slaan van 
lange palen of te dichte bodem.  

Specifieke omstandigheden; 
klimatologisch, ondraagkrachtige 
bodem, loslopend vee, talud of 
heuvel. 

Hitte, koude, regen en harde 
wind verminderd de controle over 
de werkzaamheden. Loslopend 
vee kan bedreigend zijn. 

Weet onder welke omstandigheden de 
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 
Stem de maatregelen daarop af. 

Infectie door virussen, bacteriën, 
insecten en planten. 

Tekenbeten, eikenprocessierups, 
straatvuil (tetanus), ratten (ziekte 
van weil), berenklauw, 
waterscheerling, wespen.  

Verkrijg goede kennis van de 
infectiebronnen en de mogelijke 
preventiemaatregelen. 

Omgevingsveiligheid; passerende 
personen en aanrijdgevaar bij 
wegen en fietspaden. 

Geen rekening gehouden met 
passanten die mogelijk schrikken 
of geraakt kunnen worden door 
de werkzaamheden. Maar ook dat 
pasanten de uitvoerende kunnen 
aanrijden. 

Neem maatregelen waardoor de 
werkzaamheden veilig gepasseerd kunnen 
worden; tijdelijke verkeersmaatregel, 
waarschuwen auto met zwaailamp. 
Draag langs de weg signaalkleding. 

Organisatie van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Slechte voorbereiding, indeling en 
afstemming van de 
werkzaamheden op de feitelijke 
omstandigheden. 

Organiseer de werkzaamheden. Maak 
afhankelijk van de complexiteit afspraken 
op de werkplek of stel vooraf een 
werkplan op. 

Vaardigheden, ervaring, 
voorlichting of opleiding. 

Door te weinig ‘kennis en kunde’  
ontstaan gevaarlijke situaties. 

Alleen de personen met de juiste en 
noodzakelijke ‘kennis en kunde’ mogen 
bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Zie 
opleidingsplan. 

 


