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LET OP Samenwerkende 
vrijwilligersorganisatie zoals 
SBB, gemeenten, Brabants 
landschap en IVN stellen met 
ingang van 2016 aantoonbare 
instructie voor het omgaan met 
gevaarlijke werktuigen verplicht. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
omgaan met de 
motorkettingzaag en bosmaaier. 

 



 
 

kenmerk                pagina 

   motorkettingzaagtraining  Basis                           2 van 4 

Inleiding  

Vrijwilligers  die werkzaamheden verrichten bij terrein-beherende instanties zoals 
Staatsbosbeheer, Brabants landschap of bij gemeenten of op andermans grond, maken in 
toenemende  mate gebruik van motorkettingzagen. Het gebruik ervan heeft bijzondere 
risico’s. Ook in de particuliere sector gebeuren relatief veel incidenten met 
motorkettingzagen met ernstig letsel als gevolg.   
 
Voorkom incidenten en zorg dat u bent getraind in het omgaan met een 
motorkettingzaag. 
 
In het kader van de Arbowet ligt er, naast de eigen verantwoordelijkheid  van de 
motorzaaggebruiker, ook een verantwoordelijkheid bij de begeleidende partij die 
werkzaamheden organiseert. Het is daarom belangrijk om alleen geïnstrueerde vrijwilligers 
te laten werken met een motorkettingzaag.   
In deze training leert u uw motorzaag kennen, het dagelijkse onderhoud te verrichten en 
op welke manier veilig een boom kan worden geveld* 
Opm. In motorzaag I worden de basisveltechnieken geleerd voor bomen tot 30 cm. Voor gevorderden is er 
ook motorzaag II 
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1. Inhoud training 

Les avond 1     duur 3 uur    (theorie) 
 

Veiligheid en Regelgeving   
- Ongevallen en gevaren bij het werken met de motorzaag 
- Veiligheid i.r.t. gebruik motorzaag 
- Veiligheidsvoorzieningen op de motorkettingzaag 

- Een veilige werkomgeving 
- Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  
- De werking en opbouw van de motorkettingzaag 
- Opbouw, codering van de zaagketting 
- Opbouw, codering van de zaaggeleider 
   
toets 1 
 

les avond 2     duur 3 uur  (theorie en praktisch onderhoud) 
   

Onderhoud en afstelling 
- Ketting slijpen en beoordelen, filter schoonmaken    (individueel oefenen)  
- Brandstof en smeermiddelen 
Het gebruik van hulpmiddelen bij het vellen 
Veltechnieken – omgaan met de motorzaag 
Zaagtechnieken 
Ergonomie 

 
toets 2 
 
 
Praktijkdagdeel elke deelnemer   2 dagdelen  van ca. 3 lesuren    
 
Veiligheidsinstructie – gedragsregels op de locatie 
 
In groepjes van maximaal 6 personen wordt onder persoonlijke begeleiding individueel 
geoefend in het vellen van bomen. Diverse veltechnieken worden toegelicht, 
gedemonstreerd en vervolgens geoefend waarbij directe terugkoppeling plaats vindt naar 
de deelnemer. Aan het begin van de praktijk dag wordt individueel gezagen. Andere leden 
kijken dan en leren van de opmerkingen. Als de ervaring vordert wordt in groepjes van 2 
personen gezagen. Steeds krijgt u terugkoppeling om u vaardigheden  te verbeteren.   
 
Praktijklocatie 
De praktijklocatie wordt op een nader te plannen locatie verzorgd.  
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Elke deelnemer zorgt zelf voor passende en veilige PBM’s en  een  veilige benzine-
motorkettingzaag. (eventueel 1 zaag per twee collega’s)  (Indien gewenst kunnen extra 
motorzagen tegen kosten beschikbaar worden gesteld).	

4. Groepsgrootte:  

Theorie max. 12 personen, praktijk maximaal  6 personen.  

5. Lesmateriaal:   

Elke deelnemer ontvangt een illustratief leerboek waarin het omgaan met- en het 
onderhoud van de motorzaag is beschreven. Ook wordt gezorgd voor pen, blocnote en 
naamkaart. 
Elke les-avond wordt afgesloten met een theoretische toets 
 
6. Voorwaarden deelname 

 
Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deelname.  
Deelnemen aan de praktijk dag kan alleen als de noodzakelijke PBM’s worden gedragen 
en de deelnemer geen fysieke beperkingen heeft die de veiligheid zou kunnen 
beïnvloeden. PBM’s die moeten worden gedragen zijn:  
- zaagbroek, 
- zaaghelm; helm met gelaatscherm en gehoorbescherming, 
- zaaghandschoenen  
- minimaal hoge veiligheidsschoenen S3 (liever zaagschoenen of -laarzen) 
(Informatie hierover volgt in les 1 o.b.w. een aanschaf keuze  kan worden gedaan, mocht u 
hierover eerder vragen hebben, neem dan contact op) 
- deelnemers beschikken over een  motorkettingzaag  
 
 
7. Afsluiting:  

 
De deelnemer ontvangt na volledige deelname, en een positief resultaat bij de 
theorietoetsen en bevonden praktische geschiktheid tijdens na afloop een certificaat. 
Heeft u interesse in deze training, of vragen neem dan gerust contact op. 
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