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  Veilig werken met de bosmaaier    

 
1. Inleiding - Veilig omgaan met de bosmaaier 

De bosmaaier wordt in de groene sector gebruikt voor het maaien van grassen, struweel en 
kleine houtachtige gewassen. Het veilig kunnen werken met een bosmaaier is belangrijk om 
ongevallen te voorkomen. Gevaren zijn het in contact komen met draaiende delen en geraakt 
worden door wegslingerend materiaal. Andere gevaren zijn lawaai en trillingen, lichamelijke 
belasting, uitlaatgassen en stof.  
 
Vrijwilligers die gebruik maken van een bosmaaier bij het verrichten werkzaamheden bij 
terrein-beherende instanties zoals Staatsbosbeheer, Brabants landschap, gemeenten of op 
andermans grond moeten aantoonbaar zijn geïnstrueerd. In de training “Veilig omgaan met 
de bosmaaier” leert  u de bosmaaier veilig te gebruiken en te onderhouden. 
 

 
 
 
2. Inhoud  

Dagdeel 1   Klassikaal  20:00 – ca. 23:00 (theorie) 
• Opbouw van de bosmaaier 
• De keuze van snijgarnituren 
• Veiligheidsregelgeving, fysieke veiligheid en ergonomie 
• Keuze persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Fauna en flora wet  
• Werken met de bosmaaier: brandstof, afstelling, starten 
• Werktechnieken bij maaien  
• Periodiek onderhoud: filter, smeren, snijgarnituur slijpen, draden 

verlengen/vervangen, starterkoord. (doen) 
• Korte samenvatting theorie 
• Toets 

De deelnemers worden geacht tussen les 1 en les 2 het lesboek aandachtig door te 
nemen en een vragenlijst te beantwoorden.  
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Dagdeel 2  Praktijk (voormiddag max. 6 personen en/of namiddag max. 6 personen) 

• Afstelling draagstel-bosmaaier aan het lichaam 
• Veilig starten, klein onderhoud verrichten 
• Demonstraties in het veilig en ergonomisch gebruik 
• Individueel maaien / oefeningen verrichten met verschillende snijgarnituren: slagmes, 

klepelmes, zaag. 
 

3. Doelgroep 

De training is bedoeld voor personen die tijdens hun werkzaamheden een bosmaaier 
bedienen en daarin geen of slechts enige praktische ervaring hebben en zich willen 
bekwamen in het veilig gebruik hiervan.  
 

4. Groepsgrootte 

Om de training interactief met de deelnemers te kunnen laten verlopen is de maximale 
groepsgrootte van het theoriegedeelte 12 personen. Bij de praktische sessie is dit maximaal 6 
personen. 
 

5. Lesmateriaal 

Elke deelnemer ontvangt het lesboek “De bosmaaier’; een praktisch lesboek met vele 
illustraties dat aansluit bij de training en als naslagwerk kan worden gebruikt. Ook wordt 
gezorgd voor een pen, blocnote en naamkaart. 
 

6. Voorwaarden deelname 

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deelname. Wel is het noodzakelijk dat de 
deelnemers beschikken over de fysieke mogelijkheden om met een bosmaaier om te kunnen 
gaan. De deelnemers beschikken zelf over de noodzakelijke PBM’s en een benzine-
bosmaaier. 

7. Afsluiting 

De deelnemer ontvangt bij volledige deelname, positief resultaat bij de theorietoetsen en 
bevonden praktische geschiktheid tijdens de praktijksessies een certificaat. Het certificaat 
wordt uitgereikt na afloop van de praktijk-dag 

 

Heeft u vragen of interesse in deze training, neem dan contact op met AK Trainingen en 
projecten via e-mail info@AK-trainingen.nl of bel naar 06 33207371 
 
 
 


