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Voorwoord
De Arbeidsinspectie heeft in 2009 inspecties uitgevoerd in de Hoveniersbranche, met als doel zicht te
krijgen op de manier waarop bedrijven invulling geven aan hun arbeidsomstandighedenbeleid bij het
werken voor particuliere opdrachtgevers. De resultaten van eerder uitgevoerde verkenningen gaven
aanleiding om daarbij vooral te letten op de lichamelijke belasting van de werknemers en de gevaren van
het werken op hoogte en het werken met machines.
Uit de inspecties blijkt dat hoveniersbedrijven hun arbobeleid doorgaans goed op orde hebben. Ook bij het
werken in particuliere tuinen, waar de ruimte beperkt is en die soms moeilijk bereikbaar zijn, worden
hulpmiddelen voor het verlichten van de fysieke belasting waar nodig ingezet. Dat verdient waardering.

Opletpunten zijn er wel.
In hoveniersbedrijven worden veel handgedragen machines toegepast met een tweetaktmotor voor de
aandrijving. Voordeel van een tweetaktmotor is het geringe gewicht. Ze hebben echter ook een belangrijk
nadeel: de uitlaatgassen bevatten bij gebruik van normale tweetaktbrandstof veel kankerverwekkende
stoffen. Om te voorkomen dat werknemers die met de machines werken aan deze stoffen worden blootgesteld, geldt daarom een vervangingsplicht. In dit geval kan daaraan worden voldaan door speciale brandstof te gebruiken, die vrijwel geen kankerverwekkende stoffen bevat.
Het doet me genoegen dat de branche dit probleem voortvarend heeft aangepakt. Nog in de loop van het
inspectieproject bleek, dat steeds meer bedrijven waren overgestapt op deze alternatieve brandstoffen.
Een ander belangrijk aandachtspunt dat uit de inspecties naar voren kwam is het onderhoud van machines.
Om zeker te weten dat deze machines veilig gebruikt kunnen worden, moeten ze op gezette tijden worden
beproefd en gekeurd. Een aantal bedrijven laat op dat punt nog steken vallen.
Verder zijn problemen geconstateerd met veilig werken op hoogte. Voor het oplossen daarvan is maatwerk
nodig. Ladders en trappen zijn prima hulpmiddelen om hoogteverschillen te overbruggen, maar zijn niet
geschikt als werkplek waarop met machines kan worden gewerkt. Daar moet dus iets anders op worden
gevonden. Gelukkig heeft de sector al aangegeven daarmee aan de slag te willen gaan.
Iets soortgelijks geldt voor speciale gevallen waarin verlichten van de lichamelijke belasting nog niet is
gelukt.
Zo is er een trend zichtbaar om bij inrichten van tuinen steeds grotere en navenant zwaardere (natuur)
stenen elementen toe te passen. Het precies positioneren van deze elementen is erg zwaar werk.
Vooralsnog zijn geen doeltreffende hulpmiddelen beschikbaar om dit werk voldoende te verlichten. Het
ontwikkelen daarvan verdient de nodige aandacht. Een (beter) alternatief zou kunnen zijn bij het tuinontwerp rekening te houden met dit aspect van fysieke belasting, en te zoeken naar mogelijkheden om de
zware elementen door lichtere te vervangen.
Ik waardeer de wijze waarop bedrijven, daarbij ondersteund door hun brancheorganisatie, inhoud geven
aan arbozorg. Daarmee voorkomen ze dat werknemers voortijdig met gezondheidsklachten uitvallen, en
houden ze werken in de hoveniersbranche aantrekkelijk voor nieuwe instromers op de arbeidsmarkt.
De resultaten van dit project geven mij het vertrouwen dat de branche op een goede manier aan de slag
gaat met de gesignaleerde knelpunten. Ik wens ze daarbij veel succes.

Mr. J.A. van den Bos,
Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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1 Projectopzet en uitvoering
1.1 Aanleiding en doelstellingen
Vóór dit project van start ging, was in 1999 voor het laatst
een inspectieproject in de hovenierssector uitgevoerd.
Sindsdien heeft de sector een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt, zowel qua omvang van de sector als qua aard
van het werk. Veel meer dan voorheen worden tuinen
voorzien van sierbestrating en waterpartijen.
Hoveniersbedrijven zijn met deze trend meegegaan, met
grote gevolgen voor de aard van het werk bij tuinaanleg en
–onderhoud. Ook het toenemend gebruik van machines en
werktuigen heeft gezorgd voor een ander risicoprofiel van
het werk in de hoveniersbranche. Daardoor kwamen
onderwerpen als machineveiligheid en de blootstelling aan
geluid en trillingen nadrukkelijker dan voorheen in beeld.
Vooralsnog was niet duidelijk in hoeverre bedrijven binnen
de sector adequaat omgaan met de beheersing van deze
arbeidsrisico’s.
Verkenningen, uitgevoerd in de zomer van 2008, wezen uit
dat fysieke belasting bij tuinaanleg en –onderhoud (o.m.
bestratingswerk, grondwerkzaamheden) vooral in de
particuliere sector mogelijk een groot probleem vormde.
Het veelvuldig voorkomen van rug-, nek- en schouderklachten onder werknemers van hoveniersbedrijven zou hierop
terug te voeren zijn.
Bij werk voor particuliere opdrachtgevers komt men vaak op
locaties die slecht bereikbaar zijn en krap van afmetingen,
wat het inzetten van machines zou kunnen bemoeilijken.
Bovendien werd bij de verkenningen geconstateerd dat bij
het werken met motoraangedreven gereedschappen niet
altijd de noodzakelijke veiligheidsvoorzienigen in acht
werden genomen. Verder waren er indicaties dat werknemers de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd consequent gebruikten.
Van 2002 tot en met 2007 was voor de agrarische sectoren
een arboconvenant van kracht, waaraan ook de hovenierssector deelnam. In het kader van dit convenant is veel
kennis vergaard, en zijn veel instrumenten ontwikkeld,
vooral op het gebied van vermindering van de fysieke
belasting. Voor de hoveniersbranche resulteerde dat onder
andere in een handboek voor vermindering van de fysieke
en psychische belasting, het zogenaamde TOM-handboek.
Dit handboek is destijds naar alle hoveniersbedrijven
verzonden. Bij de verkenningen bleek dat de bekendheid
ervan bij de bezochte bedrijven te wensen overliet.
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Dit project beoogde de risico’s die gepaard gaan met
tuinaanleg en –onderhoud in de particuliere sector in beeld
te brengen en zicht te krijgen op de naleving van de
wettelijke bepalingen op dat terrein. Deze doelstelling was
voor de verschillende risico’s als volgt nader worden
gespecificeerd:
Fysieke belasting: In hoeverre nemen bedrijven maatregelen
om de risico’s als gevolg van fysieke belasting bij tuinaanleg
en –onderhoud te elimineren, bijvoorbeeld door de inzet
van tilhulpmiddelen en machines? Zijn de werknemers in
voldoende mate geïnformeerd over de risico’s van overmatige fysieke belasting, en zijn zij geïnstrueerd over veilige
werkmethoden en het gebruik van de middelen om
overmatige fysieke belasting te voorkomen?
Arbeidsveiligheid: In hoeverre nemen bedrijven maatregelen
om arbeidsongevallen, bijvoorbeeld bij het werken op
hoogte, te voorkomen? Zijn de werknemers op de hoogte
van deze risico’s en zijn ze voldoende opgeleid om risicovolle werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren? Zijn ze
voldoende geïnstrueerd over het gebruik van de veiligheidsvoorzieningen die beogen de risico’s zoveel mogelijk te
beperken? En in hoeverre gebruiken ze deze voorzieningen
op de juiste wijze?
Machineveiligheid: In hoeverre nemen bedrijven maatregelen
om de werknemers te beschermen tegen de veiligheidsrisico’s van het werken met machines? Zijn de werknemers op
de hoogte van deze risico’s en zijn ze voldoende geïnstrueerd over maatregelen die genomen zijn en die ze zelf
kunnen nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te
beperken? En in hoeverre gebruiken ze de voorgeschreven
persoonlijke beschermingsmiddelen om de gevolgen van
niet vermijdbare risico’s zoveel mogelijk te beperken?
Geluid en trillingen: In hoeverre zijn de werknemers in de
hovenierssector bekend met de gezondheidsrisico’s van
blootstelling aan geluid en trillingen, en met de mogelijkheden deze risico’s zoveel mogelijk te ondervangen of te
reduceren? Zijn de werknemers voldoende geïnformeerd
over maatregelen die genomen zijn en genomen kunnen
worden om het geluid en de trillingen zoveel mogelijk te
verminderen, en de blootstelling tot beneden de geldende
grenswaarden terug te brengen? In hoeverre worden de
noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen
daadwerkelijk gebruikt?
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Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen: Steenachtige
materialen worden alleen nat verzaagd, en in motoraangedreven gereedschappen voorzien van een tweetaktmotor
wordt alleen nog benzeenvrije alkydbrandstof toegepast.
REACH: In dit project is de REACH-monitor meegenomen.
Daarmee werd beoogd informatie te verzamelen over de
mate waarin hoveniersbedrijven op de hoogte zijn van de
verplichtingen die voor hen voortvloeien uit REACH
(Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van
CHemische stoffen), en in hoeverre deze verplichtingen
worden nageleefd. Het doel van REACH is dat alle bedrijven
in de hele toeleveringsketen van een stof zich ervan
verzekeren dat de stoffen zo veilig mogelijk worden
geproduceerd, in de handel gebracht of gebruikt. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bedrijven.
Nevendoelstelling van de REACH-activiteiten in het kader
van dit project was om (daar waar nodig) de bedrijven te
informeren over de REACH-regelgeving en de belangrijkste
verplichtingen die zij daarin hebben. Daarbij gaat het vooral
over hoe de bedrijven als gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen en biociden met deze stoffen omgaan.
Uiteindelijk doel van het project was verbetering van de
naleving van de arboregels door activering van de sector.

1.2 Uitvoering
De bedrijven die in aanmerking kwamen voor inspectie
vielen binnen de BIK-aanduiding 95: Hoveniers- en
groenvoorzieningsbedrijven. In het SBI-systeem valt de
hovenierssector nu onder de SBI-code 81.30:
Landschapsverzorging.

Voor de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van
LNV is een zogenaamde oog- en oorlijst meegenomen,
waarin vragen waren opgenomen over de opslag en
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Het ging
daarbij over zaken als de aanwezigheid van in Nederland
verboden middelen, de wijze van opslag en de vakbekwaamheid van de werknemers inzake toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Verder waren er afspraken over direct
contact met regionale inspecties van de AID bij constateren
van vermoedelijke overtredingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

1.3 Communicatie
In de tweede helft van 2008 is op verschillende momenten
gesproken met brancheorganisatie VHG (Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners) over aard en inzet van het
aankomende project.
Vóór aanvang van het project heeft de VHG het inspectieproject via haar communicatiekanalen breed aangekondigd.
Halverwege de looptijd van het project is in het kader van
tussentijds overleg met de VHG onder meer gesproken over
de verplichting om voor handgedragen machines gebruik te
maken van aromaatvrije brandstof in plaats van gewone
tweetaktbrandstof. Voor de VHG was dit aanleiding hieraan
extra aandacht te besteden in haar communicatie met de
aangesloten bedrijven.
Na afloop van het project zijn de voorlopige eindresultaten
eveneens met de VHG besproken, en is hieraan een artikel
gewijd in het branchetijdschrift.

De inspecties richtten zich op tuinaanleg en –onderhoud
voor particuliere opdrachtgevers. Doorgaans werd daarvoor
eerst de hoofdvestiging van een geselecteerd hoveniersbedrijf worden bezocht, gevolgd door een bezoek aan één of
twee locaties waar een klus wordt uitgevoerd. Daarbij is zo
goed mogelijk gelet op een evenwichtige verdeling tussen
tuinaanleg en tuinonderhoud.
De bedrijven binnen de branche waren tevoren op de
hoogte gesteld van het feit dat de AI een inspectieproject
ging uitvoeren, en dat zij konden worden bezocht.
De looptijd van het project was van maart tot en met half
december. In die periode zijn 263 bedrijven bezocht, met in
totaal 517 inspecties. Per inspectie is een selectie gemaakt
van de te inspecteren arbeidsrisico’s, al naargelang de
werkzaamheden die op dat moment ter plaatse werden
uitgevoerd.
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2 Projectresultaten
2.1 Totaaloverzicht
Over het totaal aantal bezochte bedrijven bedroeg het
handhavingspercentage, inclusief stimulering, 53%. Wordt
de inzet van het instrument stimulering buiten beschouwing gelaten, dan werd in 40% van de bedrijven handhavend opgetreden.
De inzet van handhavingsinstrumenten was als volgt:
tweemaal een eis, 179 waarschuwingen en 98 maal
stimulering.
Er werd één boeterapport opgemaakt, en wel op het
ontbreken van adequate maatregelen voor het onderhoud
van arbeidsmiddelen.
In vijf gevallen werden de werkzaamheden preventief
stilgelegd, telkens voor geconstateerde gebreken aan
arbeidsmiddelen.

van aromaatvrije brandstof meer storingen vertonen. Dit
was overigens niet het algemene beeld: de meeste bedrijven
waren welwillend en gaven aan te zullen overstappen op
alternatieve brandstof.
Gaandeweg het project bleken ook steeds meer bedrijven
aromaatvrije brandstof toe te passen.
2.2.2 Machineveiligheid
Overtredingen op het gebied van machineveiligheid zijn 59
maal geconstateerd. Daarbij ging het in 22 gevallen om
tekortkomingen op het gebied van het keuren en beproeven
van mobiele arbeidsmiddelen, en 13 keer om ontbrekende
of ontoereikende afschermingen van bewegende machinedelen. Vijf keer legde de inspecteur het werk preventief stil
na constatering van ernstige tekortkomingen op het gebied
van machineveiligheid.

2.2 Resultaten per overtreding

2.3 Signalen en ontwikkelingen

2.2.1 Blootstelling aan kankerverwekkende uitlaatgassen
Eén overtreding steekt met kop en schouders boven alle
andere uit, namelijk het niet voldoen aan de verplichting
normale tweetaktbrandstof voor handgedragen machines te
vervangen door aromaatvrije brandstof. Deze overtreding is
94 maal (36% van de bezochte bedrijven) geconstateerd.

Voor, tijdens en na afloop van het inspectieproject is
vruchtbaar samengewerkt met de brancheorganisatie VHG.
Zo kregen alle inspecteurs die bij het project betrokken
waren, een exemplaar van het eerder genoemde TOMhandboek tot hun beschikking. Verder heeft de VHG zich
ingespannen om signalen over ervaringen van inspecteurs
bij hun bedrijfsbezoeken te gebruiken om de aangesloten
bedrijven te informeren over aspecten van gezond en veilig
werken.

Bij machines die door de gebruiker worden gedragen,
bevindt de motoruitlaat zich meestal op korte afstand van
de ademzone van de gebruiker. In vergelijking met
viertaktmotoren bevatten de uitlaatgassen van een
tweetaktmotor veel meer onverbrande bestanddelen. Wel
20 tot 30 % van de brandstof wordt onverbrand uitgestoten.
De uitlaatgassen bevatten veel stoffen die schadelijk zijn
voor de gezondheid, zoals koolmonoxide, onverbrande
koolwaterstoffen en roet. Van deze bestanddelen hebben
vooral de aromatische koolwaterstoffen een slechte naam
vanwege hun kankerverwekkende eigenschappen. Om die
reden geldt een verplichting om in handgedragen machines
met een tweetaktmotor aromaatvrije brandstof te gebruiken, waarmee de uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen met een factor 300 wordt gereduceerd.
Overtredingen op dit gebied gebeuren overigens meestal
onbewust: veel bedrijven bleken zich niet bewust van de
gezondheidsrisico’s van het gebruik van normale tweetaktbrandstof, en in veel gevallen bleek men ook niet op de
hoogte van de vervangingsplicht. Enige weerstand om over
te stappen op alternatieve brandstof was er soms ook:
sommige werknemers klagen over de geur van de uitlaatgassen, en soms werd gehoord dat de machines bij het gebruik
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie

2.4 Resultaten monitor
De hoveniersbranche bestaat voor het overgrote deel uit
kleine bedrijven. Dat bleek ook uit de omvang van de
bezochte bedrijven. Meer dan 80% had minder dan twintig
werknemers, 60% minder dan tien. Het aantal aangetroffen
ZZP-bedrijven is niet afzonderlijk geregistreerd. De
organisatiegraad is wel hoog: tweederde van de bezochte
bedrijven is aangesloten bij de VHG.
Vooraf was een indeling van werkzaamheden gemaakt in
tuinaanleg en tuinonderhoud. Dat bleek te grof. De
werkzaamheden die werden aangetroffen bleken vaak niet
eenduidig in één van deze categorieën onder te brengen. De
werkzaamheden werden daarom grotendeels toebedeeld
aan de categorie ‘Anders’. Uit de beschrijvingen van deze
werkzaamheden blijkt een grote diversiteit (o.a. bestratingswerk, tuinrenovatie, onderhoud en rooien van bomen,
plaatsen van grafstenen), die waarschijnlijk ook voor een
belangrijk deel de aantrekkelijkheid van het hoveniersvak
bepaalt.
Het licht op groen Eindverslag inspectieproject Hoveniers |
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De inspecteurs hebben ook geregistreerd hoe vaak bedrijven
al aromaatvrije brandstof gebruiken in plaats van gewone
tweetaktbrandstof. Dit blijkt bij meer dan 65% van de
bedrijven het geval. Bij aanvang van het project was dit
percentage lager, tegen het einde hoger. Dit toont aan dat
het bewustzijn van het probleem en de bereidheid van
bedrijven om tot vervanging over te gaan gaandeweg het
project was toegenomen.
Ook is gevraagd naar de bekendheid van de risico’s van
tekenbeten. Daarvan bleek men zich zeer bewust: 95% van
de bedrijven beantwoordde deze vraag bevestigend.
De meeste bedrijven in de hoveniersbranche hebben hun
zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden redelijk
tot goed op orde. Slechts 6% van de bedrijven schoot op dit
terrein duidelijk te kort. Wanneer niettemin overtredingen
werden geconstateerd, bleek dat in verreweg de meeste
gevallen niet uit onwil, maar vanwege tekortschietende
kennis over de vereiste maatregelen.

2.5 Resultaten oog- en oorlijsten AID
De hovenierssector is bij de AID ondergebracht in de
doelgroep openbaar groen. Deze sector ondervindt geen
grote controledruk van (overheids)instanties, en de AID had
beperkt inzicht in de stand van zaken binnen deze branche.
Bedrijven in de hovenierssector blijken niet erg goed op de
hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen.
In dit project zijn 202 oog- en oorlijsten ingevuld voor de
AID. In tien gevallen waren de bevindingen zodanig dat
telefonisch contact is opgenomen met de AID voor een
vervolgactie.
In 131 gevallen werden geen tekortkomingen geconstateerd.
Bij 71 bedrijven was dat wel het geval: 32 keer ging het
daarbij om tekortkomingen op het aspect administratie en
39 keer op diverse andere aspecten (licenties, spuitadministratie, aanwezigheid van verboden middelen, opslag). Deze
39 gevallen heeft de AID nader bekeken om te zien of er
aanleiding was voor nadere controles.
De AID is erg tevreden met de resultaten, en spreekt van een
vruchtbare samenwerking.

8
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Conclusies en aanbevelingen
2.6 Algemene conclusies
De verkenningen die zijn uitgevoerd voor de start van het
project leverde het vermoeden op dat vooral bij de
uitvoering van werkzaamheden voor particuliere opdrachtgevers, de arbeidsomstandigheden te wensen zouden
overlaten. Deze vermoedens zijn in dit inspectieproject niet
bevestigd. Zo werden vrijwel geen overtredingen geconstateerd van de wettelijke bepalingen op het gebied van fysieke
belasting. Ook op het gebied van geluid en trillingen
werden geen ernstige overtredingen aangetroffen.
Het algemene beeld dat uit de inspectieresultaten en de
monitor naar voren komt, is dat hoveniersbedrijven in het
algemeen hun arbobeleid goed op orde hebben. Het
vermoeden bestond dat bij werken in particuliere tuinen,
waar de ruimte beperkt is en die soms moeilijk bereikbaar
zijn, hulpmiddelen voor het verlichten van de fysieke
belasting minder zouden worden gebruikt. Daarvan is niets
gebleken. Ook in dat soort situaties waren deze hulpmiddelen voor handen en werden ze waar nodig ingezet.
Aandachtspunten zijn er wel. Zo verdient het gebruik van
aromaatvrije brandstof voor handgedragen machines met
tweetaktmotoren blijvend aandacht. Nog niet altijd is men
zich bewust van de risico’s die het gebruik van normale
tweetaktbrandstof met zich meebrengt. De weerstand van
sommige bedrijven en werknemers tegen het gebruik van
alternatieve brandstof dient wel serieus te worden genomen. Zo zijn er incidenteel klachten over een onaangename
geur van de uitlaatgassen (‘oud frituurvet’), hoofdpijn, en
grotere storingsgevoeligheid van machines waarin de
brandstof wordt gebruikt. Leveranciers en importeurs van
deze brandstoffen moeten hiermee aan de slag.
Al met al kan uit de inspectieresultaten worden geconcludeerd dat de situatie in de hoveniersbranche slechts op
enkel punten verbetering behoeft. De zelfwerkzaamheid
van de sector is groot; brancheorganisatie VHG besteedt veel
aandacht aan het onderwerp arbeidsomstandigheden. Dit
in samenhang met het onderwerp duurzame inzetbaarheid,
dat in de hovenierssector sterk in de belangstelling staat. De
activiteiten van de brancheorganisatie worden, getuige de
resultaten van dit inspectieproject, door de bedrijven in de
sector goed opgepakt. Dit is aanleiding om de ontwikkelingen in de sector voorlopig alleen te blijven monitoren, en
de komende jaren af te zien van het inzetten handhavingsactiviteiten in de vorm van inspecties.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie

2.7 Conclusies per doelstelling
De resultaten van de inspecties leiden tot de volgende
conclusies ten aanzien van de afzonderlijke risico’s:
Fysieke belasting:
Er zijn vrijwel geen overtredingen geconstateerd ten aanzien
van dit risico. Voor in potentie fysiek belastende werkzaamheden waren vrijwel altijd hulpmiddelen beschikbaar, die
ook daadwerkelijk werden ingezet. Dit geldt ook wanneer
de werkzaamheden worden uitgevoerd in particuliere
tuinen, waar de ruimte vaak beperkt is. De werknemers zijn
in het algemeen goed op de hoogte van de gezondheidsrisico’s van overmatige fysieke belasting.
Aan het onderwerp fysieke belasting wordt in de hoveniersbranche al jaren veel aandacht besteed, ook al omdat
voorheen veel werknemers uitvielen met klachten die
rechtstreeks waren terug te voeren op fysieke overbelasting.
Gedurende de looptijd van het arboconvenant was fysieke
belasting voor de hoveniersbranche het voornaamste
aandachtspunt. Het eerder genoemde TOM-handboek, een
product dat in de convenantsperiode tot stand is gekomen,
is voornamelijk gericht op het voorkomen van overmatige
fysieke belasting. Dit handboek bleek bij de meeste
geïnspecteerde bedrijven bekend.
Ten aanzien van dit onderwerp kan daarom worden gesteld
dat de algemene situatie goed is, en dat de branche er
voldoende aandacht aan besteedt. Dit wordt gestimuleerd
door de ruime aandacht die in de branche bestaat voor het
onderwerp duurzame inzetbaarheid.
Arbeidsveiligheid:
Op dit onderwerp zijn maar weinig overtredingen geconstateerd. Niettemin zijn er enkele aandachtspunten, die vooral
te maken hebben met werken op hoogte. Een voorbeeld is
een werkwijze die wordt gehanteerd bij het snoeien van
hoge heggen met gemotoriseerd snoeigereedschap. Dit
soort heggen wordt vaak aangetroffen op begraafplaatsen,
waar onvoldoende ruimte is om een eenvoudige (rol)steiger
te plaatsen. Daarom gebruikt men voor het snoeiwerk in
zo’n situatie vaak ladders of trappen. Een ladder of trap is
echter geen geschikte arbeidsplaats voor het werken met
motorisch gereedschap, en pertinent onveilig.
Op dit terrein moeten daarom nog stappen worden gezet.
De VHG heeft toegezegd hiermee aan de slag te willen gaan.

Met name het over het eerstgenoemde onderwerp bestaan
bij bedrijven veel vragen. Van onze kant is aangeboden om
de branche te ondersteunen bij het verspreiden van kennis
over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van keuren en
beproeven van machines.
Afschermen van bewegende delen, een onderwerp dat nauw
samenhangt met het vorige, behoeft blijvend aandacht. Het
aantal van 13 geconstateerde overtredingen op dit onderwerp is weliswaar niet groot, maar de risico’s die voortkomen uit het ontbreken van doeltreffende afschermingen
zijn dat wel.
Geluid en trillingen:
Weinig overtredingen op dit onderwerp, afgezien van een
paar gevallen waarin de werknemers geen gebruik maakten
van gehoorbescherming in situaties waar dat wel nodig was.
Blootstelling aan trillingen is geen groot probleem, omdat
trillende werktuigen doorgaans niet langdurig achter elkaar
worden gebruikt.
Blijvende aandacht is nodig voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral in de sfeer van
voorlichting en onderricht en het houden van toezicht. Ook
hiervoor geldt echter dat het algemene beeld goed is.
Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen:
Bij dit onderwerp waren twee zaken aan de orde: het
verzagen van steenachtige materialen en blootstelling aan
uitlaatgassen. In dat laatste geval ging het vooral om
blootstelling aan dieseluitlaatgassen van mobiele machines, en om blootstelling aan uitlaatgassen van door
tweetaktmotoren aangedreven handgedragen machines.
Bij het verzagen van steenachtige materialen kan kwartsstof
vrijkomen. Het is daarom van belang ervoor te zorgen dat
dit kwartshoudende stof niet kan worden ingeademd. Een
probate oplossing daarvoor is het materiaal nat te verzagen
met doorlopende toevoer van water, waardoor wordt
voorkomen dat het stof zich via de lucht verspreidt.
Het vermoeden bestond dat dit op locatie niet altijd

Machineveiligheid:
Voor dit onderwerp zijn twee knelpunten geconstateerd: het
regelmatig keuren en beproeven van machines en het
afschermen van bewegende machinedelen.
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gebeurt, en dat werknemers het risico lopen kwartshoudend stof in te ademen. Daarvan is bij de inspecties echter
niets gebleken. In de gevallen dat met steenachtige
materialen werd gewerkt, zoals bij bestratingswerkzaamheden, werden zaagmachines met watertoevoer gebruikt.
Situaties waarbij werknemers mogelijk, zij het kortstondig,
kunnen worden blootgesteld aan dieseluitlaatgassen
werden alleen aangetroffen op de hoofdvestigingen van de
bedrijven. Daar beschikt men doorgaans over een loods
waarin mobiele machines staan opgesteld. Bij het naar
buiten rijden van deze machines bestaat, afhankelijk van de
afmetingen van de loods, in bepaalde gevallen de mogelijkheid dat werknemers dieseluitlaatgassen inademen. Waar
dit relevant werd geacht, hebben de inspecteurs de
bedrijven daarop gewezen.
Een goede oplossing voor dit probleem is het gebruik van
opsteek-roetfilters bij het naar buiten en naar binnen rijden
van de machines. De brancheorganisatie heeft toegezegd
hiermee aan de slag te gaan en de aangesloten bedrijven in
deze zin te informeren.
Blootstelling aan uitlaatgassen van tweetaktmotoren is een
probleem dat onvermijdelijk verbonden is aan het werken
met handgedragen machines (motorkettingzagen,
motorheggenscharen, bosmaaiers, en dergelijke). Des te
belangrijker is het daarom dat deze uitlaatgassen geen
schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Daarvoor is
het noodzakelijk in dergelijke machines geen gewone
tweetaktbrandstof te gebruiken, omdat de uitlaatgassen in
dat geval veel kankerverwekkende stoffen bevatten. Daarom
geldt hiervoor een vervangingsplicht: in handgedragen
machines met een tweetaktmotor mag alleen aromaatvrije
tweetaktbrandstof worden gebruikt, die ervoor zorgt dat de
uitlaatgassen geen kankerverwekkende bestanddelen bevat.
In de loop van het inspectieproject is gebleken dat de sector
dit razendsnel heeft opgepakt. Steeds meer bedrijven
bleken op de hoogte van de vervangingsplicht, en voldeden
daar ook aan.

2.8 Conclusies uit de monitor
Voor een branche die overwegend uit kleine bedrijven
bestaat, zijn de uitkomsten van de monitor opmerkelijk
positief.
Vragen die de inspecteurs uitnodigden een totaaloordeel te
geven over het bedrijf dat ze op dat moment bezochten,
werden in grote meerderheid positief beantwoord. Op basis
van de aangetroffen overtredingen beoordeelden de
inspecteurs 94% van de bedrijven positief. Op basis van de
aanwezigheid van arbo-beleidsinstrumenten was de score
iets lager, maar toch altijd nog 86%. Een uitstekend
resultaat, dat aangeeft dat het arbobewustzijn in de
hoveniersbranche op een hoog peil staat.

10

| Het licht op groen Eindverslag inspectieproject Hoveniers

2.9 Beleidsaanbevelingen voor de branche
De inspectieresultaten maken duidelijk dat hoveniersbedrijven de arbozaken in het algemeen goed op orde hebben. Dit
is niet in de laatste plaats te danken aan de brancheorganisatie VHG, die zeer actief is op het gebied van duurzame
inzetbaarheid en, in het verlengde daarvan, arbeidsomstandigheden. Deze inspanningen verdienen zeker een
compliment.
Veel aandacht is hierbij altijd uitgegaan naar het onderwerp
fysieke belasting, vooral omdat daardoor in het verleden
veel werknemers voortijdig het hoveniersvak moesten
verlaten.
In dit verslag zijn enkele zaken genoemd die in de toekomst
nader zouden kunnen worden uitgewerkt.
Voor het probleem van blootstelling aan kankerverwekkende uitlaatgassen is dit ten aanzien van de tweetaktmotoren al nagenoeg opgelost: de meeste bedrijven voldoen
inmiddels aan de vervangingsplicht.
Voor blootstelling aan dieseluitlaatgassen bij in- en
uitrijden van de stallingplaats met mobiele machines
moeten richtlijnen worden opgesteld waarmee bedrijven
kunnen bepalen of dit bij hen een probleem is. Verder
moeten ze op een makkelijk informatie kunnen krijgen over
maatregelen die ze vervolgens kunnen nemen om dit
probleem te verhelpen. De brancheorganisatie kan daarbij
een belangrijke rol spelen als kenniscentrum.
Er is een trend waarneembaar naar steeds grotere betonnen,
granieten of marmeren tuin- en terrastegels. Afmetingen
van 1 x 1 m zijn daarbij geen zeldzaamheid, en incidenteel
worden nog grotere maten toegepast. Ook wordt in
toenemende mate gewerkt met granieten traptreden van
meer dan 150 kg. Het transport naar het zandlichaam vindt
weliswaar meestal gemechaniseerd plaats, maar het exact
positioneren is handwerk. Hierbij worden zware lasten
gehanteerd, vaak in een ongunstige werkhouding. Hiervoor
is vaak geen aangepast gereedschap voor handen, en
mogelijk zelfs niet op de markt verkrijgbaar.
Dit soort werkzaamheden is niet aan de orde van de dag. De
kans dat ze tijdens een inspectie worden aangetroffen is
daarom klein, zodat er ook weinig of niet op wordt
gehandhaafd. Het risico/gevaar is er echter niet minder om.
Tuinarchitecten hebben hierin een verantwoordelijkheid.
Zij zouden bij hun ontwerp rekening moeten houden met
de fysieke belasting van degenen die het ontwerp moeten
uitvoeren, en hun opdrachtgevers moeten adviseren af te
zien van de toepassing van grote en zware tegels wanneer
dit niet op een arbo-vriendelijke manier kan.
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