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Voorwoord   

 

Voor u ligt het veiligheidsprotocol voor de leden van de werkgroep Landschapsonderhoud 

IVN Olst-Wijhe. 

Een gedegen stuk werk waarin veiligheid en verantwoord werken centraal staan. De basis 

rond veilig werken staat nu op papier. Het is meer dan een stukje tekst met wat regeltjes 

over veiligheid.  

Alle aspecten van ons werk zijn aan de orde gekomen, niet alleen de praktische kanten maar 

ook zaken die onze gezondheid kunnen treffen. Wat hier voor je ligt is een boekwerkje 

waarin vrijwel alles rond de werkgroep landschapsonderhoud een plekje heeft gekregen. Het 

is compleet, het is voorzien van mooie foto's en goed leesbaar. 

Als het accent op bewustwording en toepassing in de praktijk ligt, dan moet u dit lezen!  

 

Mijn dank gaat uit naar Jack & Willem, omdat zij de inhoud en de vormgeving voor hun 

rekening hebben genomen. Daarnaast zijn er anderen (o.a. Willem Eikelboom met zijn 

samenvatting) die hun bijdrage hebben geleverd > waarvoor óók mijn dank! 

Ook door inbreng van de stichting Landschap Overijssel (in de persoon van Marja van 

Harten) is alle belangrijke informatie nu voor het eerst in een samenhangend geheel 

bijeengebracht; een prestatie van formaat. 

 

Beste allemaal, een ongeluk zit in een klein hoekje en ik hoop oprecht dat er nooit een 

ambulance gebeld hoeft te worden. Veiligheidsbesef is belangrijk!  

Nieuwe groepsleden kunnen in dit boekwerkje de basiskennis vinden. Dat zal de deelname 

vanaf de eerste keer gemakkelijker en veiliger maken. 

 

Lees het en trek je conclusies. 

Werk veilig, blijf zorgzaam met elkaar omgaan en denk ook aan je zelf bij het 

vrijwilligerswerk. 

En natuurlijk wens ik jullie fijne, prettige en vooral gezellige werkdagen toe! 

 

Dank jullie allen! 

Ik prijs me gelukkig dat ik coördinator mag zijn van een werkgroep als deze. 

 

Oege Verhagen 

Coördinator Landschapsonderhoud IVN Olst-Wijhe. 
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Onze achtertuin is groter dan we denken 

De Werkgroep Landschapsonderhoud streeft naar behoud van karakteristieke 
elementen in het rivieren- en weteringenlandschap in onze gemeente. Dat zijn 
voornamelijk knotwilgen, meidoornhagen, houtsingels en hoogstamboomgaarden.  
Een halve eeuw geleden kwamen die elementen nog veel voor, maar door het 
wegvallen van het economische nut, is hun aantal sterk afgenomen. Vóór de 
uitvinding van het prikkeldraad werden akkers en weilanden door kilometers 
meidoornhaag van elkaar gescheiden. Zo hier en daar is er nog iets van behouden.  
Veel landeigenaren zien de natuurwaarde van de elementen en zijn blij met de inzet 
(en soms specifieke kennis) van de leden van de werkgroep. 
Fruitbomen snoeien doet de werkgroep overigens niet. 
  
Met het periodiek onderhoud draagt de werkgroep 
ook bij aan behoud van natuurwaarden zoals nest- 
en schuilgelegenheid voor vogels en kleine 
zoogdieren, vestigingsplaats voor planten, insecten, 
etc.. en verder beschouwen veel mensen de 
landschapselementen ook van waarde, omdat zij die 
vinden 'passen' in het Nederlandse landschap. 

Er wordt gewerkt van oktober tot en met maart op zes zaterdagen (2e zaterdag 

in de maand) van half negen tot half twee, inclusief koffiepauze en lunch met 

soep. De werkgroep bestaat uit mannen en vrouwen, zowel jong als oud. Voor 

stevig schoeisel of laarzen en (oude) werkkleding zorgt elk groepslid zelf. 

Jaarlijks worden ongeveer 60 wilgen geknot en wordt tot 200 m meidoornhaag 

(dit echt niet elk jaar) afgezet, naast soms een aantal stukken houtsingel. Het 

moet erg slecht weer zijn, wil een werkdag niet doorgaan.  

De werkgroep wordt geleid door een coördinator* en de groep telt ongeveer 

25 vrijwilligers waarvan elke keer circa 12-16 mensen 

aanwezig zijn. De werkgroep werkt met ladders en 

handgereedschap zoals zagen, bijlen en takkenscharen. 

Het gereedschap wordt geleend bij het gereedschaps-

depot van het Landschap Overijssel op "De Horte" in 

Dalfsen. Er wordt gewerkt naar de richtlijnen van de 

Arbowet, waardoor veiligheid vooropstaat. 

 
* In plaats van coördinator kun je ook lezen coördinatoren en natuurlijk kan de coördinator een hij/zij zijn. 

* Alle in mannelijke vorm geschreven voornaamwoorden [bezittelijke, persoonlijke] kunnen ook vrouwelijk zijn. 

* De coördinator heeft – ter voorbereiding op het seizoen – contact met de landeigenaren, maakt afspraken met hen, hij 

   maakt de planning rond bij wie er wordt gewerkt en daarnaast is hij de meewerkend voorman. 
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De sfeer binnen de werkgroep is bijzonder plezierig. De gezelligheid met elkaar, 

naast het onderhoud aan landschapselementen en het zich bevinden in de 

buitenlucht en de natuur zijn belangrijke redenen voor deelname aan deze 

vrijwilligersklus. Koffie en lunch worden altijd verzorgd door de landeigenaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is dit veiligheidsprotocol gemaakt?  
 
Dit protocol is een hulpmiddel ter bevordering van de veiligheid. In de praktijk 
is het zaak dat JIJ samen met anderen veilig werkt! Zorg dus voor jezelf en voor 
anderen; voorkomen is heel veel beter dan genezen.  

Het werk in de groep houdt risico’s in. Iedereen wil na afloop gezond weer naar 

huis en wil ook dat anderen niks overkomt.  

Het is een feit dat er soms bijna iets mis gaat en dat is dan een bijna-ongeval. 

Op basis van ervaring (veiligheidsleer) is bekend dat  bijna-ongevallen ook een 

keer tot echte ongevallen kunnen/zullen leiden. Door te streven naar zo min 

mogelijk bijna-ongevallen, verklein je de kans op een echt ongeval (zie bijv. 

driehoek van Heinrich). Aanbevolen wordt om de bijna-ongevallen in de groep 

te bespreken; dit ter leering ende ……laat dat 'vermaeck' maar achterwege!! 

Neem dit protocol goed in je op! Vraag uitleg, als iets jou niet 
helemaal duidelijk is. Lees het om de zoveel tijd nog eens!  
Suggesties ter verbetering kun je aangeven bij de coördinator of de 
samenstellers Jack en Willum (zie de colofon op pagina 28).  

                                                                   Fidaa      Wim        Ernst         Oege  Jack  Peter  Ferry Gerard Alwin Anne Hans   Willum    Henri  Ties     Dick          Frans  Ineke 

bedenk dan dat er tien leden van de vaste ploeg niet aanwezig zijn: Willem, Michiel, Keimpe, Elly, Wim, Gerard, Petra, Gerard, Annet en Anne  

Werkploeg 2019-2020 
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Je bewust zijn van risico’s………………….  

de wil om veilig te werken…………….. en 

goede afspraken met elkaar………   

kunnen een ongeval voorkomen!!! 

 
Wie zijn die mannen en vrouwen? 

 

 

 

 

Waar hebben we nog meer mee te maken? 

De coördinator bepaalt of het weer (wind, ijzel, dreigend 

onweer) aanleiding geeft te stoppen met de werkzaam-

heden. Ook op basis van een weersverwachting kan het 

werk afgeblazen worden (let op je mailberichten of de groepsapp "Knotters"). 

De coördinator zorgt ervoor dat er een BHV/EHBO'er is en elk groepslid weet 

wie dat is. De BHV/EHBO'er controleert of de verbanddoos op orde is. Die zit 

altijd in de gereedschappenwagen van Landschap Overijssel en BHV/EHBO'er 

checkt dit voor aanvang van de werkzaamheden.  

De coördinator checkt of de BHV/EHBO'er een mobieltje heeft [zonder 

persoonlijke beveiliging] om zo nodig 112 op te kunnen roepen.  

 

Op een boerenerf e.d. rijden we uiteraard 

rustig en oplettend (denk o.a. aan 

kinderen en huisdieren).  

Samen de werkplek veilig maken:   

1. Door eventueel in overleg met de grond-

eigenaar ervoor te zorgen dat er geen vee 

of huisdieren los op de werkplek lopen 

(ladders omduwen, struikelen);  

 

en…… er zijn 

ook pittige 

vrouwen bij! 

Enkelen noemen zich ook wel eens  

KNAPPE, KRANIGE,KRASSE 

KNARREN  

IN KNOESTIGE  KNOTTEN!!!!  

??????

? 
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2. Door voertuigbewegingen (auto’s, tractoren, etc.) rond of op de werkplek tot 

het absolute minimum te beperken (kans op aanrijdingen, ongezonde uitlaat-

gassen en geluid dat aanwijzingen kan overstemmen). 

3. Rijd niet mee op een tractor of kar (zie foto vorige bladzijde) en voorkom 

onduidelijke situaties waarbij iemand raar kan vallen en bijv. onder een wiel 

terecht kan komen  (zie ook onder: de inschakeling van voertuigen pagina 14). 

 

1. Parkeer verstandig! 

2.  Zorg ervoor dat je 

geen aanrijroute voor 

een ambulance blok-

keert en help elkaar 

daarbij!  

3. Spreek samen af welke 

auto eventueel gebruikt wordt om met een 

gewonde naar een huisartsenpost te gaan!  

4. Zet die auto met de neus richting uitrit! 
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Persoonlijke BeschermingsMiddelen = PBM's 

Zorg dat je uitrusting in orde is en draag: 

- een helm 1) verplicht 

- een veiligheidsbril 2) 

- handschoenen verplicht en de rode 2) bij meidoornhagen 

- veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen 3) 

- aansluitende kleding 4) 
 
1) eventueel met gaas- of [plexi]glasvizier (zeer prettig in de meidoorn!) 
2) deze worden geleverd, als er meidoorn-bramenwerk gedaan wordt; 
3) laarzen zijn vaak wat gladder en dus af te raden bij het werken op de 

   ladder en met klompen niet op de ladder; veiligheidsschoeisel met stalen neuzen!!! 
4) werk niet met loshangende kledingstukken; je kunt snel ergens achter blijven haken. 

 

Gereedschap: ladders, scharen, zagen, etc..  

Je bepaalt zelf of je in staat bent om veilig op een ladder te 

werken. Als er iets is, bespreek je dat met de coördinator  

(bijv. medicijngebruik of fysiek ongemak of anderszins).  

De coördinator kan dan duo’s samenstellen of zal zo nodig 

iemand afraden - of zelfs verbieden - om met een ladder of 

met bepaald gereedschap te werken.  

Bij het horizontaal verplaatsen van een ladder kun je deze 

het best met twee personen vasthouden (bijv. bij het op- en 

afladen van de kar). Als je in je eentje de ladder gaat ver-

plaatsen, let er dan op dat je anderen niet raakt. 

Zorg voor een stabiele plaatsing van een ladder en neem 

daar even wat tijd voor. Let op de ondergrond en op de 

betrouwbaarheid van de boom, tak of takken waartegen je de ladder plaatst. 

Zorg ervoor dat een ladder niet kan wegkantelen/wegdraaien o.i.d..  

Knoop een ladder eventueel hogerop met een touw even vast aan de boom. 

De hoek die de ladder maakt moet ± 70 à 75 graden zijn. Dat is als je 

rechtopstaand met je tenen tegen de ladder en met gestrekte armen de ladder 

nog goed kunt vastpakken. Veeg modder en mest van je schoeisel. Houd beide 

voeten op de ladder en één persoon per ladder. 

Werk nooit hoger dan het aangegeven bereik van de ladder (niet werken op de 

bovenste vier sporten; maximale werkhoogte zonder valbescherming is 2,5 m). 
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Hou je vast en werk op een ladder vrijwel altijd volgens het principe:  

“Eén hand voor jezelf en één hand voor de baas”.  

Gebruik snoei- en takkenscharen tot de takdikte, die je zonder al te veel inspan-

ning aan kunt; gebruik anders een zaag. Hang of leg gereedschap dat je niet ge-

bruikt veilig en stabiel weg. 

Verwond jezelf of een ander 

niet door bijv. een 

openstaande bek van een 

schaar of door een stuk 

gereedschap dat uit de boom 

valt. 

Voorkom dat je jezelf raakt 

met een zaag of schaar (bijv. 

als je met gereedschap in de 

hand ergens naar grijpt, 

omdat je misschien even in 

onbalans raakt). 

Leg gereedschap niet 

zomaar ergens op de 

grond of in het (natte, 

hoge) gras. Voorkom 

dat iemand er op kan 

gaan staan of over kan 

struikelen. Zet bij het 

verplaatsen van een 

ladder jouw gereed-

schap even tegen een 

boom en leg het niet 

ergens neer.  

 

Punt van orde: onthoud welk gereedschap je uit de kar pakt en zorg ervoor dat 

dat terugkomt. Leen je gereedschap van elkaar, doe dat dan altijd in overleg en 

neem daarbij de verantwoordelijkheid over van het terugleggen in de kar. 

 

 

 

We hebben d'r zin an!!! 
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Werkwijze  

De coördinator houdt elke werkdag voor 

het begin van de actie een startpraatje 

(the briefing) waarin hij noodzakelijke of 

wenselijke bijzonderheden aangeeft. Hij 

besteedt ook altijd even aandacht aan 

veilig werken. Na eventueel aanvullingen 

van de groepsleden wordt er gestart.  

Laatkomers melden zich na aankomst 

eerst bij de coördinator en vragen naar de bijzonderheden uit de briefing. 

 

Als je naar de werkplek loopt, maak dan het liefst een looppad op een ruime 

taklengte afstand van een bomenrij. Als je van de ene naar de andere boom 

loopt en je zou daarbij langs een boom komen waarin een zager werkt, maak 

dan ook gebruik van dat pad. Als je met iemand gaat staan overleggen of 

socializen, denk ook dan aan de veilige 

afstand en doe zoiets dus ook altijd op 

meer dan een taklengte afstand van een 

zager!  Bij het kiezen van een boom 

direct al afstand houden van elkaar, 

zodat er minimaal een taklengte tussen 

twee zagers zit. Bekijk de volgorde van 

de bomen, overleg en probeer er samen 

voor te zorgen dat je later op de dag 

bomen overhoudt waar ook minimaal een taklengte tussen zit.  

 

Begin op tijd aan een andere boom, zodat je niet op het eind met meerdere 

mensen op een kluitje werkt om nog een laatste boom af te krijgen. Dat zijn 

situaties met een veel hoger risico. Soms is het verstandig om een boom waar 

bijv. nog een uurtje werk in zit te verlaten en die over te laten aan een ander 

om zelf eerder te kunnen beginnen aan een volgende boom waarin bijv. twee 

uur werk zit. Als je daarmee voorkomt dat we op het eind met meerdere 

mensen op een kluitje werken, is dat geweldig. Op de foto een erg vreemde 

werksituatie; leuk team maar wel dicht op elkaar! 

 

Volg steeds aanwijzingen van de coördinator op, als hij probeert bij te sturen. 
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IVN-Olst/Wijhe leent een gereedschappenkar van Landschap Overijssel (locatie "De Horte" in Dalfsen) 

Communicatie  

Iedereen zorgt voor een perfecte onderlinge communicatie!  

Zagers letten op dat een tak bij het vallen 

niemand raakt. Zagers monitoren de 

omgeving en waarschuwen op tijd met  

bijvoorbeeld “Van Onderen". Als je op de 

grond loopt, meld je dan steeds bij een zager, 

zodra je op minder dan een taklengte komt 

(praten, fluiten, zingen). Niet-zagers proberen 

aan een andere kant te werken dan de 

verwachte valrichting van de tak waar de zager mee bezig is. Iedereen 

waarschuwt een ander, zodra hij/zij het vermoeden heeft dat een situatie 

onveilig is. Iemand die gewaarschuwd wordt, stopt onmiddellijk met zijn werk 

en volgt aanwijzingen op om vervolgens de situatie met de ander te bespreken. 

Elkaar aanspreken op gedrag dat misschien een risico inhoudt, kan lastig zijn. 

Ga uit van goede bedoelingen en dat aanspreken dus gebeurt uit zorg voor de 

ander. Kom je er samen niet uit dan beslist de coördinator of en hoe verder 

gewerkt mag/kan worden.  

Bepaal bij elk begin de vermoedelijke valrichting van de 

te zagen tak en voorkom schade aan waardevolle 

eigendommen, begroeiing en bijvoorbeeld 

afrasteringen. Voorkom dat een tak naar jouw kant 

valt. Hou heel goed rekening met de wind en met 

andere objecten. Let er bijv. op of een tak kan blijven 

haken in een vork van andere takken, zodat deze plotseling 

naar jou toe kan glijden en je van de ladder af kan stoten. 

Verplaats in dat geval de ladder of zaag een tak er in delen af. 

Werk tak voor tak af. Takken die voor een deel zijn ingezaagd zijn 

risicoverhogend en die willen we dus niet. 

 

 

 

 



 

Veiligheidsprotocol IVN Olst-Wijhe   12 
 

Bijkomende risico’s dieren/insecten 

In een boom kunnen zich dieren of insecten bevinden. Dat kunnen 

bijv. kleine roofdieren als marters of uilen zijn of stekende insecten 

als wespen, bijen of hoornaars. Iemand kan zo schrikken van een 

opvliegende vogel dat hij daardoor zijn evenwicht verliest en van 

een ladder valt. Een dier of insect kan iemand verwonden, zeker 

als het in het nauw komt, bovendien willen we als IVN werkgroep 

de fauna niet onnodig verstoren. Zodra je merkt dat er “iets” in 

een boom zit, ga dan van de ladder af, ga bij de boom vandaan en 

overleg met de coördinator.  

In de EHBO-koffer/doos zitten 

o.a.: ontsmettingsmiddelen 

(tegen een beet), 

verbandmiddelen en anti-

allergiepilletjes (tegen gif). 

 

 

Bij werk in de natuur loop je een 

hoog risico op een tekenbeet. In 

Nederland vinden elk jaar één 

miljoen mensen een teek op hun 

huid. Een teek kan zich in jou 

vastbijten en door zijn speeksel 

besmetten met een bacterie die de 

ziekte van Lyme veroorzaakt. Van 

elke 1000 mensen die gebeten 

worden raken er 27 besmet met de 

bacterie en houdt één persoon 

klachten, vaak jarenlang. Verwijder 

een teek daarom zo spoedig mogelijk. 

Teken zijn actief boven een 

temperatuur van 7º C, teken zijn 
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achtpotig, ze zijn maar 1 tot 3 mm (dus heel klein) en ze zitten overal in gras en 

struiken. Teken komen vrijwel altijd ongemerkt op je terecht of ze kruipen via 

schoenen en kleding omhoog waarna ze vaak naar een huidplooi, de bilnaad, 

de navel of de hoofdhuid (haar) kruipen en zich daar ergens vastbijten.  

a. Tekenbeten zijn voor een deel te voorkomen door de huid in te smeren met 
een middel met Deet. Door aansluitende kleding en/of door bijv. de broek 
bij de sokken in te stoppen, verklein je de kans op teken. Na een werkdag 
kan er een teek in of op jouw kleding zitten. Hou daar rekening mee bij het 
uittrekken van de kleding en bij het bewaren van de kleding tot het moment 
dat de kleding gewassen wordt. Teken gaan dood in de wasdroger door de 
hoge temperatuur. Gebruik je geen wasdroger, was dan de kleding op 60 
graden; bij lagere temperaturen zal een teek overleven.  

b. Controleer jezelf na elke werkdag (en na twee of drie dagen nog een keer) of 
er ergens op jouw huid een teek zit. Is dat het geval, verwijder de teek dan 
met een tekenpincet, tekenkaart of met een puntige pincet. Ontsmet de 
bijtplek daarna (!) met 70% alcohol o.i.d.. Gebruik vóór het verwijderen geen 
alcohol o.i.d.. Hoe eerder een teek verwijderd wordt des te beter. Binnen 24 
uur is de kans op besmetting nog klein. 

c. Noteer de datum en de plek (maak ook even een foto van de plek). 
Controleer de plek regelmatig tot 3 maanden (!) na de speekselbesmetting. 
Ga naar de huisarts (voor eventueel antibiotica), als de plek verkleurt en er 
rode ringen ontstaan of als een rood plekje niet kleiner maar juist groter 
wordt (vergelijk met de genomen foto). Ga ook naar de huisarts, als je 
griepachtige verschijnselen krijgt en vertel de huisarts over je tekenbeet. 

 

Gezond gedrag 
Tijdens het werk lopen we 'onzichtbare' risico's. Probeer te 
voorkomen dat je ziek wordt van een parasiet, virus, bacterie of 
schimmel. Was je handen voordat je daarmee aan je gezicht of een 

wond komt of voordat je iets gaat eten. Spoel vruchten (frambozen, bramen, 
valfruit, etc.) goed af voor je die opeet.  
Van urine van ratten bijv. kun je de ziekte van Weil oplopen. In uitwerpselen 
van vossen kan een eitje van de lintworm zitten dat voor mensen dodelijk kan 
zijn. Zo'n eitje kan in de grond/aarde zitten en een huisdier kan zo'n eitje in de 
vacht hebben.  
Tetanus is een ziekte waarvan de bacterie algemeen voorkomt in straatvuil, 
uitwerpselen en speeksel van een dier. Eerste symptoom is kramp in de kaken; 
ga dan direct naar de huisarts. Geadviseerd wordt om je preventief te laten 
inenten (werkt 10 jaar en daarna herhalen).  
Na het werk wondjes goed schoonmaken en desinfecteren.  
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Gele hesjes 
 
Draag een geel/oranje hesje, als je werkt 
langs de openbare weg, fiets- of voet/-
wandelpad. Zet naar beide kanten van de 
weg of het pad verkeerskegels/pylonnen uit 
en indien mogelijk met een verkeersregelaar 
erbij. Maak gebruik van roodwit waarschu-
wingslint en zorg voor goede onderlinge 
communicatie, zeker als er takken op de weg 
of het pad kunnen vallen.  
Blijf alert op het verkeer.  
 

 
Inschakeling voertuigen 
 
Maak zo beperkt mogelijk gebruik van een 
voertuig om op hoogte te kunnen werken. Snoei 
niet staande in een laadschop of laadbak van een 
tractor of shovel. Als het echt niet anders kan, 
zorg er dan wel voor dat het voertuig stil staat. 
Maak goede afspraken met de chauffeur en 
spreek handsignalen af. Blijf niet in de laadbak, 
als het voertuig gaat rijden.  
Doe dit dus alleen bij zeer hoge uitzondering. 
Beter is om het NOOIT te doen.  
Laat het werk dan over aan een professioneel bedrijf! 
 

Kettingzaag 
 
Vrijwilligers werken niet met een kettingzaag, 
bosmaaier en ander mechanisch geweld. 

Ook niet………  
al is het maar  
voor…………."héél even".  
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Napijn 
 
Gebruik het gereedschap op de juiste manier 
om overbelasting van spieren en pezen te 
voorkomen. Het is geweldig dat jij als 
vrijwilliger dit werk doet, maar denk daarbij 
ook zeker aan jezelf. Luister naar je lichaam 
en als het even niet meer gaat, geef dat aan.  
Ga niet als een dolle tekeer, want later moet 
je het bezuren. 
 
Op internet kun je meer lezen over veiligheid, werktechnieken, gezondheid, 
enz.. https://www.landschapoverijssel.nl/vrijwilligerswerk/arbo-en-veiligheid 
of via e-learning https://leerjegroen.nl  (eenmalig een account aanmaken, 
video's) 
 

 
Wees je bewust van risico’s,  

werk zo veilig mogelijk,  

zorg voor jezelf  

en voor elkaar……………. 

en……….  

 
 
………aan het eind  
word je weer beloond!! 
 

https://www.landschapoverijssel.nl/vrijwilligerswerk/arbo-en-veiligheid
https://leerjegroen.nl/


 

Veiligheidsprotocol IVN Olst-Wijhe   16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met groet van het coördinatieteam van  
Landschapsonderhoud "De Grutto" van IVN-afdeling Olst-Wijhe 
 

De sjorban'n èèm laot'n schkrikk'n  

en dan weer op huus an!!! 
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AANVULLINGEN 

Iedereen heeft zich aan de wet te houden.  

Bij vrijwilligerswerk onder de vlag van IVN heeft IVN een wettelijke zorgplicht voor de 

deelnemers. Ingeval er jeugdigen (18-) of zwangere vrouwen deelnemen stelt de wet 

zwaardere/extra eisen.  

De manier waarop IVN haar wettelijke verantwoordelijkheid invult, is bijv. door: 

- een veiligheidsprotocol; 

- veiligheidsinstructie;  

- werkinstructie; 

- een beroep op de deelnemers zelf; 

- toezicht.  
 

Naast dat IVN een verantwoordelijkheid heeft, heeft ook elke deelnemer een eigen 

verantwoordelijkheid. Het werk houdt een risico in en iedere deelnemer wordt geacht 

zijn/haar eigen grenzen te kennen en te allen tijde verstandig te blijven, ook wanneer het 

zweet parelt, de kop zo rood als een biet is en de tijd dringt. Vaak zijn er dan momenten dat 

er even wat minder goed wordt opgelet en er iets net goed of net mis gaat.  

Elke deelnemer wil na afloop gezond weer naar huis en IVN heeft er ook absoluut geen 

belang bij om in de media te komen met een (ernstig) ongeval. Prioriteit nummer 1 is dus: 

houd het alsjeblieft veilig en dat dan graag voor ALTIJD.  

Elke deelnemer denkt zelf na en maakt zijn/haar eigen keuzes. IVN vraagt van deelnemers 

om zich tijdens de deelname aan de instructies te houden, aanwijzingen op te volgen en 

verstandig te (blijven) opereren. Vertrouw je iets niet, gaat iets boven jouw kunnen of wil je 

advies over de aanpak, overleg dan met een mededeelnemer of de aanwezige IVN-leiding. 

 

1. Melding ernstig ongeval bij SZW en contactpersoon slachtoffer 
Bij een ernstig ongeval moet de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  ook 

z.s.m. gebeld worden (0800-5151). Tijdig namens IVN melden is beter dan dat 

(uitsluitend) politie of brandweer de inspectie SZW informeren. Als brandweer of politie 

aangeven dat zij al een melding bij de inspectie SZW hebben gedaan, is het alsnog 

verstandig vanuit IVN ook een melding te doen en deze vast te laten leggen.  
Een ‘In Case of Emergency’-contact is een telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van 

nood. Zo’n ICE-contact stel je zelf in op je telefoon. Je bepaalt dus zelf wie jouw ‘In Case of 

Emergency’-contact is. Dit kan bijvoorbeeld je partner, huisgenoot of een familielid zijn. Een 

hulpverlener of omstander kan dit nummer met jouw telefoon bellen, als er iets met je is gebeurd. 

Hiervoor hoeft de telefoon niet ontgrendeld te worden. 

 

2. Arboplan, risico-inventarisatie, grenzen……… 
 

Zolang met handgereedschap gewerkt wordt tot een hoogte van 2,5 m (voetzolen), mag 

knot- en snoeiwerk volgens de wet gedaan worden met eigen instructie. Het werk heet 

dan "vrijgesteld vanuit de Arbowet". Het wordt anders wanneer er sprake is van een 
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verhoogd risico. Dat is het geval als er wordt gewerkt op een hoogte boven de 2,5 m 

(voetzolen) of als er sprake is van een ander verhoogd risico. Vallende takken/tenen zijn 

bijv. ook zo'n verhoogd risico. In die twee gevallen (en een x-aantal andere waarvan het 

minder waarschijnlijk is dat die zich zullen voordoen bij landschapsonderhoud) is het 

werk niet vrijgesteld voor de Arbowet. Dan moet er een Arboplan zijn en moet telkens 

een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt worden. Echter; de IVN-leiding kan 

besluiten werkzaamheden toch te (laten) verrichten zonder Arboplan en RI&E. Er is 

tientallen jaren gewerkt zonder Arboplan e.d. en de huidige instructie van IVN NL biedt 

vooralsnog die ruimte. Bij het maken van dit veiligheidsprotocol is gebruik gemaakt van 

instructies van diverse organisaties (o.a. IVN NL en Landschap Overijssel). De informatie 

bleek behoorlijk versnipperd te zijn en er is contact geweest met IVN NL om over 

bepaalde zaken duidelijkheid te verkrijgen. IVN NL stond daarbij open voor het contact 

en heeft aangegeven plannen te hebben haar eigen instructie(s) te herzien. Als 

werkgroep kunnen we dus nog door, maar van deelnemers wordt wel heel nadrukkelijk 

gevraagd te voorkomen dat een vallende tak een deelnemer verwondt en nadrukkelijk 

gevraagd om zelf de 2,5 meter-grens te bewaken. Wil je bijv. in een boomkruin hoger 

dan 2,5 meter klimmen en van daaruit werken? Als er dan een ongeval met je gebeurt, 

heb je door de hoogte een verhoogde kans op invaliditeit en loop je bovendien het risico 

dat je problemen krijgt met het verhalen van schade, omdat de verzekering kan stellen 

dat je bij werkzaamheden boven de 2,5 meter niet verzekerd bent. Vraag jezelf sowieso 

soms af wat voor jou nog verstandig is en wat niet. Er zijn grenzen… voor de één ligt een 

grens iets ruimer, voor een ander wat krapper maar ga jouw eigen grens niet over.  

Voorkom ongevallen, zorg voor elkaar, werk samen en allemaal gezond weer thuis. 

 

3. Verzekering en aanwezigheids- en ongevallenregistratie 
Door IVN NL is een verzekering afgesloten en elke deelnemer is daar verzekerd tot een 

bepaald bedrag (en er is een eigen risico). Daarnaast heeft gemeente Olst-Wijhe een 

verzekering afgesloten voor vrijwilligers en heeft een deelnemer zijn/haar eigen 

verzekering(-en). Hoe dit precies werkt en in de praktijk uitpakt is nog onduidelijk. Bij het 

claimen van schade zal een verzekeraar een aantal vragen stellen aan degene die claimt 

en aan de IVN-leiding. Vraag 1 is of je wel deelgenomen hebt, vraag 2 is of er een 

aantekening is gemaakt van de oorzaak van de claim, vraag 3 is of er getuigen zijn en dan 

volgen er nog een aantal vragen. Als er geen aanwezigheidsregistratie is en geen 

ongevallenregistratie dan sta je bij de beantwoording van die vragen eigenlijk direct al 

op achterstand en als je het er dan ook nog eens met niemand over gehad hebt dan is 

het dus 3-0 voor de verzekeraar. Het is dus zinvol om een aanwezigheidsregistratie en 

een ongevallenregistratie te hebben; ingaande seizoen 2020/2021 is dit dan ook 

ingevoerd. Het gebeurt soms dat iemand pas na een aantal weken merkt dat er toch 

(gevolg-)schade is ontstaan. In zo'n geval helpt het als er in de ongevallenregistratie op 

de dag dat de schade is ontstaan een aantekening van het voorval is gemaakt. Als er iets 

gebeurt, laat dat dan zo mogelijk nog tijdens de werkdag registreren in de 

ongevallenregistratie of stuur een berichtje z.s.m. achteraf. 
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Gereedschap, lunch en maaltijd en Coronaprotocol 
 

In het nieuwe seizoen 2020 - 2021 is het nodig afspraken te maken i.v.m. Corona. 

Voorafgaand aan elke werkdag zal de coördinator de laatste ontwikkelingen rond Corona 

via e-mail delen met de werkgroep. 

We zijn weliswaar buiten bezig en dan is het gevaar niet zó groot, maar we moeten wel 

afspraken maken. Vooral tijdens de pauze en de lunch zijn afspraken nodig, bovendien 

hebben we vaak met landeigenaren te maken die in de risicogroep vallen. 

 

De volgende afspraken gaan in per 10 oktober 2020: 

1. Heb je klachten die Corona gerelateerd kunnen zijn, blijf dan thuis en laat je testen; 

2. Er wordt een lijst gemaakt met namen van de aanwezigen [aanwezigheidsregistratie]; 

3. Per wilg één knotter in de boom. Takken sjouwen is geen probleem als je maar 1.50 m 

    afstand houdt; 

4. Koffie/thee drinken zal binnen in kleine groepjes plaatsvinden en/of gewoon buiten, 

    binnen maximaal zes personen op voldoende afstand van elkaar; 

5. Lunch idem of overslaan of we nemen zelf ons broodje mee; ten aanzien van pauze en 

    lunch wordt e.e.a. goed doorgesproken met betreffende landeigenaar; 

6. Er is een fles desinfecteer om handen te ontsmetten. 

 

Hoe om te gaan met de uitgifte en inname van gereedschap 
 

In verband met corona moeten we ook richtlijnen aangeven hoe we bij het knotten en 

snoeien met zijn allen gereedschap pakken en terugleggen. 

Het is niet mogelijk – zoals in 't verleden gebeurde – met zijn allen op de kar aan te 

stormen en te "graaien, te grijpen en te grissen" in het prachtige materiaal dat 

voorhanden ligt.  

Dit moet volgens strikte lijnen gebeuren. 

Heel simpel als volgt: 

PROTOCOL GEREEDSCHAP BIJ UITGIFTE 

1. De gereedschappenman zet vroegtijdig met rood-wit-lint de kar af [zie illustratie op 

volgende pagina].  

 

2. De gereedschappenman wijst aan wie de ladders van de wagen haalt, de sloten 

verwijdert en eventueel andere voorbereidende zaken op zich neemt. Daarna gaat de 

klep van de aanhanger open. 

 

3. Op afroep (alfabetisch en bij elke knotochtend weer een andere volgorde) word je 

door de gereedschappenman vriendelijk verzocht om via een ingang het gereedschap, de 
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helm, bril, handschoenen, e.d. te komen pakken. Als je je spullen hebt gepakt, verlaat je 

het kar-territorium via de uitgang.  

4. Houd altijd anderhalve meter afstand. 

  

5. Als je in de loop van de ochtend ander gereedschap wilt gebruiken, kun je dat gewoon 

gaan pakken uit de kar; let hierbij op de 1,5 m afstand naar de anderen. 

PROTOCOL GEREEDSCHAP BIJ INNAME 

1. Kom met je gebruikte gereedschap terug naar de kar en leg het in de aangegeven 

touwcirkel met het bordje "GEREEDSCHAP HIER". 

 

2. De gereedschappenman/coördinator vraagt enkelen [± 3 personen) om de 

'corveedienst' op zich te nemen: gereedschappen schoonpoetsen met borstel of doek en 

invetten, gereedschappen van dezelfde soort bij elkaar leggen, het gereedschap tellen en 

in de kar terugleggen. 

 

3. Deze corveedienst zorgt ook voor het reinigen en terugplaatsen van de ladders en het 

afsluiten van de kar; dit alles onder 't meewerkende toezicht van de 

gereedschappenman. 

4. Bij een volgende knotactie wordt er een nieuwe corveedienst benoemd.  

 

GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND  

OOK LANGS SLOOT EN IN 'T VELD 

HOUD TOT DE ANDER DE AFSTAND 

[AB]NORMAAL DOEN IS WAT NU TELT 
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WEETJES & WERKTIPS 

Nog meer over het Gereedschap (zie ook pagina 8 en 9 van het V-protocol) 

Enkele gouden regels als het om gereedschap gaat: 

• Behandel gereedschap alsof het van jezelf is;  

• Wen je aan om gereedschap in principe niet op de grond 
of in het gras te leggen, maar hang het bijv. aan een 
paaltje of zet het rechtop tegen de boom ('verstop' je 
gereedschap niet in de knot);  

• Onthoud waar je een stuk gereedschap tijdelijk even 
neerlegt/neerzet;.  

• Onthoud welk gereedschap je bij het begin uit de kar 
mee pakt en probeer dat aan het eind ook weer in te 
leveren;  

• Als je tussentijds gereedschap van een ander leent 
(overneemt), dan neem je ook de verantwoordelijkheid 
over;  

• Heel vervelend is het om na een klus een verdwenen stuk gereedschap met zijn allen 
te-moeten-gaan-zoeken. De gereedschappenman is namelijk onverbiddelijk: wat we 
lenen, brengen we ook weer terug naar "De Horte" in Dalfsen. 

Zagen 

Organisatorische maatregelen 

Zagen doet de werkgroep natuurlijk heel erg veel en daarom hier nog eens aandacht voor dit 

gereedschap. Er zijn risico's verbonden aan zaagwerk. Vooral het vallend hout en de 

houtspanning die bij het zagen vrijkomt, kunnen letsel veroorzaken. Voor de duidelijkheid: 

bij dit vrijwilligerswerk worden geen motorzagen gebruikt. 

De coördinator streeft er naar/zorgt er voor: 

• dat de benodigde Persoonlijke Beschermings Middelen worden gebruikt; 

• dat er alleen vrijwilligers gaan zagen die voldoende ervaring, vaardigheden, kennis en 
instructie hebben voor het omzagen van bomen en/of het afzagen van takken 
(knotten); 

• dat bij het type werk de juiste handzaag wordt gebruikt; 

• dat omstanders op een veilige afstand blijven, als bomen/takken vallen. 
 

Technische eisen 

Bij vrijwilligerswerk in natuur en landschap zijn diverse typen zagen in gebruik met elk hun 

specifieke toepassing. Bij de ene zaag moet je duwen en bij de andere trekken. Natuurlijk 

moet de zaag scherp en recht zijn. 

• beugelzagen gebruik je om kleine bomen en takken/tenen te zagen;  
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• jirizagen zijn heel geschikt voor het vellen en knotten van dikkere bomen en takken;  
• handsnoeizagen worden gebruikt voor het afzagen  van takken [snoeizagen heb je in 

verschillende maten].  
 

 

 

 

 

 

 

 

Werktechniek 

Zaagwerkzaamheden kunnen fysiek belastend zijn. Zorg dat je een goede techniek hebt.  

Aandachtspunten zijn: 

• niet bukken maar hurken, als je laag bij de grond moet zagen; 

• niet met een gedraaide rug werken [altijd met rechte rug]; 

• niet te ver reiken, als je op een ladder staat; 

• voorkom TE zware belasting; 

• beoordeel vooraf de hangrichting van het hout i.v.m. houtspanning en mogelijk 
splijten; 

• trek (of duw) de zaag losjes (het scherp moet het werk doen); 

• kies de zaagpositie zo dat het zaagsel niet in je ogen komt [veiligheidsbril]; 

• plaats de vrije hand nooit in het verlengde of net naast de zaagsnede; 

• zorg ervoor dat je niet zaagt met zand aan de tanden (dan wordt ie snel bot/stomp, 
de zaagsnede zal 'vollopen' en het werk wordt moeilijker); 

• begin te zagen aan de valzijde [zaag een derde deel van de tak in]. Dit voorkomt 
uitscheuren, als de tak gaat vallen. Hou er rekening mee dat aan de valzijde de zaag 
kan vastlopen door een andere tak die er tegenaan duwt of gewoon door het gewicht 
van de tak [dan maar dubbel zagen-zie verderop]; 

• maak het zaagvlak nooit horizontaal, voorkom dat je een vlak krijgt waar water op 
kan blijven staan [rotting]; 

• maak een rechte zaagsnede, want als je slingert kost dat meer kracht (hulpmiddel: 
strek je wijsvinger en laat deze bij de eerste keren dat je zaagt, rusten op het 
zaagblad); 

• nogmaals; laat de zaag het werk doen en zaag rustig en recht, want de zaag moet als 
vanzelf 'lopen'; 

• probeer te voorkomen dat het zaagblad verbuigt of krom wordt;  

• zaag de takken van een knotwilg niet (allemaal) te kort af, want anders bestaat de 
kans dat de kruin niet weer uitloopt; 

beugelzaag                beugelzaag                                                    handsnoeizaag                             jirizaag 
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• dubbelzagen: begin met zagen van een 'dikke' 
twijg op ± 30 à 50 cm van de stam af. Doe je dat 
niet, dan kan de twijg scheuren. Als hij te ver 
doorscheurt, kan de knot beschadigd worden. 
Zaag daarna de tak zo dicht mogelijk bij de stam 
af, maar ook weer niet te kort.  

• dubbelzagen is iets meer werk, maar een goede 
werkwijze bij dikke takken met veel hout-
spanning of als takken op de knot heel dicht bij 
elkaar staan. Zaag gewoon een meter boven de 
knot een lastige tak af en zaag die later op de 
gewenste hoogte. Beide afgezaagde delen zijn 
lichter en korter, waardoor je dus meer 
controle kunt uitoefenen; 

• probeer een tak zo te zagen dat hij 
gecontroleerd valt [de kant op die jij wilt]. Als je 
heel erg twijfelt, kun je een touw gebruiken en 
kunnen mensen vanaf de grond de tak de 
gewenste kant op laten zakken; 

• Let op veel dingen: hoe staat de wind (vlagerig, 
draaiend, constant)? Monitor de mensen in de 
directe omgeving en communiceer met ze; 

• staat de ladder goed en neem de tijd om die te 
herplaatsen; hou geen gereedschap in de hand, 
als je een ladder verplaatst en klap (indien van 
toepassing) zagen en scharen  in als je deze 
even niet gebruikt. 

 

Knippen 

Organisatorische maatregelen 

Behalve zagen wordt er ook heel veel geknipt en daarvoor gebruiken we scharen.  

Dat betekent concreet dat je op zoek moet naar scherpe messen, een optimale grip en een 

takkenschaar die bij voorkeur zo min mogelijk belasting legt op je polsgewrichten. 

 

De coördinator streeft er naar/zorgt er voor: 

• dat de benodigde Persoonlijke Beschermings Middelen worden gebruikt; 

• dat er alleen vrijwilligers gaan knippen die voldoende ervaring, vaardigheden, kennis 
en instructie hebben voor het knippen van de takken (knotten); 

• dat bij het type werk de juiste schaar wordt gebruikt; 

• dat omstanders op een veilige afstand blijven, als takken vallen. 
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Technische eisen 

Net als bij het zaagwerk heb je ook voor het knippen verschillende scharen. In het 

vrijwilligerswerk in natuur en landschap zijn diverse typen scharen in gebruik met elk zijn 

specifieke toepassing. Bij het ene knipwerk gebruik je een andere schaar dan bij een andere 

klus. Natuurlijk moeten de messen van de schaar scherp zijn. 

• snoeischaar[tje] is geschikt om takjes tot pinkdikte te 
verwijderen. Dat zijn  van die takjes die je soms aardig 
in de weg zitten, als je aan het grotere werk wilt 
beginnen; 

• takkenscharen gebruik je om takken tot ruim 
duimdikte af te knippen; 
Er zijn verschillende types takkenscharen: de bek 
van de schaar kan op een aambeeld lijken of ze 
hebben voorbijsnijdende messen. Voor het 
snoeien van dode takken en oud hout gebruik je 
een aambeeldtakkenschaar. Het aambeeld snijdt 
aan één kant  en deze kant 'knijpt' eigenlijk het 
scherpe deel tegen het aambeeld. Bij voorbijsnijdende takkenschaar wordt er langs 
beide kanten gesneden. Dit maakt dit type takkenschaar de juiste keuze voor jonge 
takken en zacht hout. Ook de goede schaar voor kwetsbare bomen (snijvlak wordt 
gladder). Er zijn scharen met korte en langere armen, soms zijn de armen in lengte 
verstelbaar; 

 

Werktechniek 

Knipwerkzaamheden kunnen ook fysiek zwaar zijn. Als je heel lang met een snoeischaartje 

hebt gewerkt, voel je dat een paar dagen later soms goed (kan een tennisarm worden). Bij 

de grotere takkenscharen werk je met beide handen en verdeel je de krachten een beetje. 

Aandachtspunten zijn: 

• niet te ver reiken; 

• doe de tak zo ver mogelijk in 
de bek van de takkenschaar 
(kost minder kracht); 

• maak nooit wrikkende 
bewegingen met een schaar. 
Tak te dik? Pak een zaag. 

• bekijk goed welke schaar je 
nodig hebt : een korte 
takkenschaar is lichter;  

• bij een wirwar van takken in 
de knot gebruik je ook een 
schaar met korte handvatten; 

• pas op voor een instabiele werkpositie: als je met een takkenschaar werkt, gebruik je 
beide handen. Zorg er dus voor dat je stabiel staat en je evenwicht behoudt. 
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Waar moet je dus aan denken voor je begint met knotten?   

Voordat je begint te zagen aan een tak, is het erg belangrijk om in te schatten hoe die tak zal 

gaan vallen. Kijk eerst goed naar de tak en probeer een tak met een overhellende richting 

niet in een andere richting te doen vallen – dat gaat je bijna nooit lukken. Je kunt meestal 

goed zien waar de tak naar toe zal vallen en houd daar rekening mee. 

• denk vooruit, kijk goed en neem de tijd om je aanpak te bepalen; 

• bepaal elke keer opnieuw hoe een tak vermoedelijk zal gaan vallen; 

• kunnen we zó werken dat we op een taklengte afstand van elkaar werken?; 

• kijk ook naar de wind en naar objecten die schade kunnen oplopen, als een zware 
tak gaat vallen; 

• hoe dik en hoe zwaar zijn de takken?; 

• zijn er gevorkte takken bij?; 

• is er een kans dat een tak i.v.m. draaien alle kanten op kan schieten?; 

• kan de tak vallen in de vork van een andere tak?; 

• kan de tak naar jou of tegen de ladder aanwaaien of terugglijden?; 

• kun je controle houden over de tak en hem vrijwel zeker (gecontroleerd) laten vallen 
op de door jou gewenste plek?; 

• neem risico's weg of houd er rekening mee; 

• bepaal de volgorde van het weghalen van de takken – welke takken kunnen ruimte 
maken?; 

• welke takken zijn handig om als laatste weg te halen (misschien kan ik me er nog aan 
vast houden of ik kan de ladder er tegenaan laten steunen of ik kan er nog 
gereedschap aan hangen); 

• zorg er voor dat je ladder goed staat!!  
 

 

En waar moet je aan denken tijdens het knotten?   

• hoe is het met de wind; 

• hoe is het met de mensen om je heen: monitor ze en communiceer met ze; 

• gereedschap: staat de ladder goed en doe voorzichtig met je gereedschap; 

• let bij het zagen op de zaagsnede: kan de tak zomaar ineens vallen?; 

• voorkom dat bij het inzagen aan de valzijde je zaag vastloopt; 

• bij achterstallig onderhoud: let extra goed op bij dikke takken die soms zo zwaar zijn 
dat één persoon ze niet kan tillen; 

• tot slot: denk vooruit, kijk goed, neem de tijd………………… 

 

 

Succes en plezier bij het werk! 
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Aanschaf, aanplant en onderhoud knotwilgen 

• Er zijn wel 300 soorten knotwilgen, waarvan er 12 algemeen in Nederland voorkomen. 

Zo zijn er brosse, buigzame en taaie soorten, soms met veel opslag aan de stam, er is 

kleurverschil en verschil in groei- en bloeiwijze, enz.. 

De amandelwilg [te koop bij Hammerhof, Raalte] trekt veel bijen en andere insecten en 

bloeit tot wel 8 maanden. Ook de boswilg (ook wel waterwilg genoemd) is voor bijen een 

goede keuze of kies je bewust voor de katjeswilg die voor hooikoortspatiënten bekend 

staat als 'zeer weinig allergeen'. 

• Als je wilgen gaat aanschaffen, zorg dan voor de gewenste tenen: vers, tenminste 

polsdik, neem voor de lengte de gewenste kruinhoogte plus 50 à 70 cm. De aanbevolen 

lengte van de tenen is dus 2,7 à 3 meter en de beste planttijd is maart. 

• Bepaal de boven- en onderkant van de teen (bij verkeerd om in de grond zetten, zullen 

geen wortels worden gemaakt). Beschadig de bast van de onderste 50 cm voor een 

betere beworteling en bewaar de tenen tot het aanplanten in een waterbak. 

• Zaag de onderkant van de teen goed schuin af (geen paalpunt maken): dit is meestal 

afdoende om in de eerste maanden het draaien van een teen door wind te voorkomen. 

• Boor/graaf een plantgat van 50 à 70 cm diep, plant de teen, vul het plantgat met aarde 

en stamp goed aan. Zaag de teen op de gewenste hoogte schuin af en eventueel 

bewateren. 

• Afstand tussen de tenen/bomen is vrij. Je kunt ze op regelmatige afstand zetten, maar 

een onregelmatige tussenruimte kan ook mooi zijn. In ieder geval is een meter toch wel 

het minimum. 

• Knotwilgen vergen om de paar jaar onderhoud: 

- eerste jaar: na het eerste voorjaar alle uitlopers (scheuten) van de stam wrijven of kort 

  knippen. Scheuten op de kruin laten staan; 

- na één vol jaar ± 8 scheuten op de kruin laten staan. Alle andere scheuten verwijderen. 

- het tweede jaar: verwijder de scheuten die eventueel aan de stam komen; 

- het derde jaar: voer de eerste knotbeurt uit. Knip 

  en zaag alle scheuten van de kruin en van de stam 

  en laat daarbij 3 tot 5 cm staan. Bij te kort snoeien 

  verwijder je alle ogen en loopt de wilg op die plek 

  misschien niet meer uit; 

- Daarna om de twee tot vier jaar knotten (op basis 

  van persoonlijke voorkeur en groeisnelheid). Met 

  één wilg kun je soms wel één tot vier uur bezig zijn. 

Dit is in kort bestek iets over aanschaf, planten en 

onderhoud van wilgen. Meer informatie wordt graag 

verstrekt door leden van de werkgroep landschaps-

onderhoud.  

Er zijn  een paar specialisten in de knotgroep. Boerhaar Wijhe 
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En dan nu de samenvatting  
 

Zorg voor jezelf en zorg voor anderen! 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Draag altijd 

• een helm 

• een veiligheidsbril (bij meidoorn/braam) 

• handschoenen 

• aansluitende kleren 

• stevige schoenen of laarzen 
 
Gereedschap 
Ladder:  
Zet de ladder stabiel neer, onder een hoek van ca. 70-75 graden, (zie plaatje pagina 6)  
Gebruik niet de bovenste vier sporten van de ladder 
Takkenschaar en zaag 
Gebruik de takkenschaar tot een nog hanteerbare dikte van de tak (eenvoudig te knippen) 
Gebruik een zaag die past bij de dikte van de tak (kleine zaag, beugelzaag of Jiri zaag) 
Gereedschap wegleggen: leg dat op een veilige plaats, uit de loop van je mede-knotters 
 
Het snoeien 
Werk tak voor tak 
Beoordeel taklengte en valruimte 
Beoordeel of een dikke en/of lange tak beter in gedeelten afgezaagd kan worden 
Houd rekening met: 

• de windrichting 

• splijtende takken die tijdens het zagen al omgaan,  

• takken die in een vork van je eigen of een aanpalende boom kunnen terechtkomen 
(en terug kunnen zwiepen)  

Kijk in het rond als de tak bijna door is en roep 'ruim' vóór de tak valt: "Van Onderen"!!!   
 
Communicatie 
Houd een veilige afstand tot elkaar. Als je je verplaatst kijk naar wat je medeknotters aan het 
doen zijn en houd voldoende afstand i.v.m. vallende takken. Maak je aanwezigheid kenbaar 
als anderen je niet in de gaten hebben. Bij (potentieel) onveilige situaties: spreek elkaar aan. 
 

Ten slotte 
 
Veiligheid begint bij je eigen verantwoordelijkheid. 
Werk rustig en weloverwogen. Voel je je niet fit, of 
raak je vermoeid doe dan even een stap terug en 
neem de tijd om te beoordelen wat wijsheid is.  
 
Bedenk dat we knotten voor ons plezier en een 
eventueel gesteld “doel” er niet toe mag leiden dat er 
onveilig gewerkt wordt.    
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Samenstellers 

Jack Speek en Willum Blom (alfabetische volgorde) 

Willum pakte aan, schreef soms ook stukjes en deed verwoede pogingen de aangevoerde droge stof 

en taaie stukken beter verteerbaar te maken, want Jack deed voornamelijk spit- en graafwerk.  

 

Samenstelling, lay-out, omslagontwerp en eindredactie 

Studio WBM Marle 

 

Fotografie 

foto's van Anne Lohuis (grote foto op voorblad), Willem Heijdeman, Willum Blom en internet 

 

Druk-vermenigvuldiging 

BONFIX Zwolle 

 

 Verder veel dank verschuldigd aan: 

- de leden van de werkgroep die tijdens het ontstaan van dit boekwerkje bij koffie- en lunchpauzes 

de samenstellers voorzagen van bruikbare suggesties, op- en aanmerkingen. Dat was voor ons 

een grote stimulans om door te gaan. 

- de steeds enthousiaste coördinator Oege Verhagen die ons stimuleerde om er iets moois van te 

maken en bijdroeg aan de acceptatie binnen de werkgroep; 

- Willem Eikelboom die vermoedde dat het boekwerk te dik zou worden en aanbood een 

samenvatting te schrijven. Dit werd direct aanvaard en is als extra toegevoegde pagina 

opgenomen in dit boekwerk; 

- Landschap Overijssel -  in de persoon van Marja van Harten -  die ons na het lezen nog enkele 

zeer bruikbare tips gaf ter aanvulling; 

- bestuurslid Jaap Gerkes die na het lezen van het concept welkome suggesties deed; 

- speciale dank aan Jack die eind 2019 de vraag stelde of er iets over veiligheid op papier stond, 

zodat hij dat eens kon doornemen; 

- Marcel van Buul van BONFIX die deze uitgave financieel mogelijk maakte. 

© 2020 Uitgave van de werkgroep Landschapsonderhoud IVN Olst-Wijhe 

'Het eerste exemplaar in tweevoud' werd uitgereikt aan het jongste groepslid Anne de Jonge uit 

Olst en aan de nestor van de groep, Ernst Noordhuis uit Wijhe.  

Eerste druk 2020;  

Oplage van 51 exemplaren 

 

Geen rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op welke 

andere manier ook, maar een berichtje naar IVN Olst-Wijhe, Willum Blom of Jack Speek wordt zeer op prijs gesteld. 

Colofon 
Uitgave van de werkgroep Landschapsonderhoud IVN Olst-Wijhe 

foto © Willem Heijdeman 
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