
 
 
 
 
 
  

 
 

 

     

INSTRUCTIE  

Werken nabij grondverzetmachines 
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Instructie (volgende blz.) gegeven op: ……... - ……... - ……..….. 
 
Te: ……………………..……………………………………. 
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Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken) 

 

 Maak duidelijke afspraken hoe met de machinisten te communiceren en wie, waar verantwoordelijk 

voor is. 

 Draag een veiligheidshelm, veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen en signaalkleding. 

 Zorg als grondwerker voor voldoende oogcontact met de machinist. 

 Werk zo veel mogelijk buiten de draaicirkel van de grondverzetmachine. 

 Gebruik machines nooit als personenlift of personenvervoer. 

 Wees bewust van het gevaar dat bij een zachte of ongelijkmatige ondergrond gevaarlijke situaties 

kunnen ontstaan door wegzakkende of omvallende machines. 

 Spreek de machinist aan als je vindt dat hij onvoldoende op de veiligheid let. 

 Draag gehoorbescherming bij het werken met de trilplaat, grondstamper en bandenzaag. 

 

Tijdens hijswerkzaamheden: 

 Kom nooit onder een hangende last. 

 Controleer vooraf de hijsbanden op defecten en scheurtjes. Werk niet met defecte hijsbanden! 

 Controleer of de hijshaak voorzien is van een veiligheidslip of klep. 

 Gebruik geleidetouwen of speciaal hijsgereedschap bij het plaatsen van rioolbuizen, kolken, etc . 

 

Tijdens werken in putten en sleuven: 

 Werken alleen in putten en sleuven als er gebruik is gemaakt van stempels, bekistingen of 

damwanden als er instortingsgevaar is of werk onder een veilig talud. Dit is in ieder geval  verplicht 

bij een diepte vanaf 1 meter. 

 Controleer taluds en grondkerende constructies dagelijks en na onderbreking door slecht weer en 

herstel ze zo nodig. 

 Zorg er voor dat de put of sleuf is voorzien van tenminste 2 veilige toegangen en uitgangen en/of 

vluchtwegen, bijvoorbeeld door middel van ladders bij elk uiteinde. 

 

Aanvullende bespreekpunten: 

 De inhoud van de Arbocatalogus: Veilig werken bij grondverzetmachines (grondwerker), Werken in 

putten en sleuven en Hijswerkzaamheden. 
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