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Dit is een vertaling van de originele Engelstalige versie van het EFESC handboek en zijn appendices. 

Deze Nederlandstalige versie is ondergeschikt aan de bepalingen in de originele Engelstalige versie. 

 Richtlijn bij kabelondersteunde velling 

ECS3: “een veilige lieropstelling moet geïnstalleerd worden” 

"De lier moet geschikt zijn voor de grootte van de boom. Alle onderdelen, 

inclusief de ankerpunten, moeten geschikt zijn voor het beoogde doel en 

compatibel met het gebruikte systeem." 

• De lier kan hand of mechanisch aangedreven worden en moet gekeurd zijn indien van toepassing  

• Alle kabels, sluitingen, stroppen, katrollen en andere mogelijke bevestigingsmiddelen moeten in 

betrouwbare staat verkeren en volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gebruikt.  

• Hou rekening met de mogelijke krachttoename bij het omleiden van een kabel via een katrol.  

 

1. Veiligheids- en Risico-zones bij kabelondersteunde velling  

Algemene definities 

Bevoegde personen: 

Alleen de veller, collega's, trainer en cursisten die betrokken zijn bij (en op de hoogte zijn van) de 

activiteiten, kunnen worden beschouwd als bevoegde personen ter plaatse. 

Onbevoegde personen: 

Alle andere mensen (b.v. wandelaars, mountainbikers, toeristen, plaatselijke bewoners ...) 

Veiligheids-zone:   

Onbevoegde personen en/of machines, die niet nodig zijn voor het werk, mogen zich niet in een zone 

van ten minste 2 boomlengtes rond de te vellen boom bevinden tijdens de vel- en 

trekwerkzaamheden.  

Risico/Gevaren zone: 

Dit is de zone waar tijdens de velwerkzaamheden bomen (mogelijks door domino-effect) kunnen 

neervallen, (afgebroken) delen van bomen kunnen terechtkomen of onderdelen van het liersysteem 

die het begeven naartoe gekatapulteerd kunnen worden.  

Geen personen en/of machines toegestaan (voor uitzonderingen zie punt 3.b onderaan).  
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2. Standaard procedure voor risico- en gevarenzone van de lier en 

bediener  

          = lier positie 

- Bij vrijstaande- of rand- bomen (geen bomen 90° links en rechts van vooropgestelde velrichting): 

 

 

 

 

 

- For forest/woodland situation: 

 

a) Direct pull 

  

 

 

 

 

- In bosverband: 

 

a) Rechtstreeks trekken 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2 x boomlengte in velrichting 

1 x boomlengte in tegenovergestelde richting 

Minimaal 5 m veiligheidsafstand aan 

weerszijden van de kabel/machine of blijf in 

de machine (indien geschikt voor bosbouw)  

max 20° 

Velrichting    → Trekrichting 

1.5 x boomlengte in velrichting 

1 x boomlengte in tegenovergestelde richting 

Minimaal 5 m veiligheidsafstand aan 

weerszijden van de kabel/machine of blijf in 

de machine (indien geschikt voor bosbouw)  
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b) Onrechtstreeks trekken 

 

 

3. Belangrijke opmerkingen 

 
a) Het is aan de persoon die de bomen velt om een zo veilig mogelijke werkomgeving te 

organiseren. Anderen kunnen zeker toezicht houden wanneer het zicht slecht is. In dit geval is 

doeltreffende communicatie van cruciaal belang. 

b) Het is niet realistisch dat de veller telkens de gevarenzone van één boomlengte verlaat: Het 

verlaten van de gevaarlijkste tak-valzone van 8 m, vóór aanvang van het trekken, is voldoende bij 

het vellen van bomen die in normale conditie zijn. Om de veller zo veilig mogelijk de gevarenzone 

te laten verlaten wordt de “op trap” gezaagde steunband aanbevolen. Als bomen extra risico's 

inhouden (bv. dode, afstervende, afhangende takken, enz.), moet een aanvullende 

risicobeoordeling en bijkomende maatregelen worden genomen.  

c) Ook de lierbediener moet altijd een effectieve vluchtroute hebben. 

d) Voor het gebruik van een handlier: veilige positie naast de lier en hoofd-/gezichtsbescherming. 

e) Indien de terreinomstandigheden (hellingen, wegen, gebouwen, rivieren, enz.) het niet mogelijk 

maken de standaardprocedure inzake veiligheidsafstanden te volgen, zijn meer voorafgaande 

planning en risico-evaluatie nodig (uitrusting, machines, technieken, procedures). 

2 x boomlengte in velrichting 

1 x boomlengte in tegenovergestelde richting 

Niemand in gevarendriehoek 

Minimaal 5 m veiligheidsafstand aan 

weerszijden van de kabel/machine of blijf in 

de machine (indien geschikt voor bosbouw)  

 


