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1.  WaarschuWing en algemene richtlijnen

BIj nOOd •	Machine stilleggen en vergrendelen. 
•	112 en leidinggevende verwittigen.

Boslieren kunnen grote krachten ontwikkelen en vragen daarom kennis, inzicht en ervaring, zowel voor het  
aan- en afkoppelen als voor de bediening. De nodige omzichtigheid is vereist.

OngeVallenPreVentie
 » Lees aandachtig de gebruikershandleiding door.
 » Vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring zijn vereist.
 »Wees alert op de restrisico’s. Deze zijn door middel van veiligheidsstickers aangeduid op het werktuig.
 »De machines zijn verboden voor personen jonger dan 18 jaar.
 » Begeef je bij sleepwerken nooit in de gevarenzone van de kabel of de last. Houd onbevoegde personen uit de buurt.  
Houd rekening met de maximale trekkracht van de lier, het eigengewicht van de trekker, de sterkte van de kabel en 
van de aanslagmiddelen.
 » Lees eerst de veiligheidsinstructiekaart ‘Driepuntsopgehangen werktuigen’.

2.  VeiligheiDsVOOrZieningen machine
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3. risicO en PreVentie

! niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.

geVaren PreVentie

val van voorwerpen

vallende bomen bij het lieren

•	Vluchtroute vrijmaken en veilige standplaats innemen als de boom valt.
•	Tijdens de velling mag er niemand in de gevarenzones staan (vallende 

boom, eventueel gevarenhoek bij het gebruik van een katrol).
•	Correcte veltechniek toepassen.

vallende takken bij  
het uitslepen met de lier

•	Werkplek vrij houden en omgeving controleren.
•	Helm dragen is verplicht.

contact met 
bewegende delen

breuk van de kabel of van een 
aanslagmiddel 
  

•	Hou werknemers uit de gevarenzone. Waarschuwing en opstartsignaal 
voorzien, zodat men weet dat de lier in werking is. Kies de sterkte van 
de kabel en alle toebehoren (aanslagmiddelen, verbindingsmiddelen) 
met een minimale breuklast die minstens tweemaal groter is dan de 
maximale trekkracht van de lier.

werknemers klemmen tussen de kabel 
en andere obstakels •	Blijf uit de gevarenzone van de boslier.

aanrijding met andere mobiele 
arbeidsmiddelen

•	Hou voldoende afstand tot de voertuigen en kranen. 
•	Zorg voor visueel en eventueel mondeling contact met de bestuurder.

over de lierkabel stappen •	Stap NOOIT over de lierkabel als deze op spanning staat. 

contact met 
bewegend hout

uitslaand hout, glijdende stammen 
op een helling, wegzwiepende takken 
of struiken

•	Blijf uit de gevarenzone van bewegende boomstammen. 
•	Als de bediening van de lier aan de tractor gebeurt staat de bediener 

op een veilige afstand naast de lier. Als veilige afstand wordt 5 meter 
aanbevolen.

•	Als de lier is uitgerust met afstandsbediening, loop je bij het 
uitslepen van lange stammen mee naast de stam ter hoogte van het 
aanslagpunt. Bij korthout loop je achter de last. Let er op dat stammen 
op een helling kunnen beginnen schuiven. 

algemene letsels geen zicht over de werkzone bij de 
bediening van de lier aan de trekker •	Zorg voor duidelijke afspraken tussen de bediener en de helpers.

val van personen op 
begane grond oneffen terrein, obstakels •	Wees aandachtig en bereid de werkpek voor.

snij- en steek wonden snijden of prikken aan scherpe delen
•	Draag handschoenen en volledige werkkledij. Verwijder individueel 

uitstekende staaldraadjes van de kabel met een stukje hout. Vervang de 
kabel als er veel staaldraadjes uitsteken.

!
Dit werktuig mag enkel gebruikt worden door opgeleid personeel dat de handleiding  

en de veiligheidsinstructies heeft doorgenomen.
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4. BijZOnDere aanDachtsPunten Bij geBruiK en OnDerhOuD

4.1. WerKVOOrBereiDing
•	 Is het werkgebied gekend en voldoende begaanbaar? Zijn wegen en paden afgesloten zodat wordt verhinderd 

dat onbevoegden in de nabijheid kunnen komen?
•	 Is de maximale trekkracht van de boslier gekend en is deze afgestemd op het uit te voeren werk?
•	 In het werkgebied is men verantwoordelijk ten opzichte van derden. Enkel personen die nodig zijn voor 

de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. Bij werkzaamheden in onoverzichtelijk terrein in de 
buurt van wegen en paden, moeten wachtposten geplaatst worden om te voorkomen dat onbevoegden in de 
gevarenzones zouden komen.

4.2. geBruiKsKlaar maKen Van De machine
•	 De boslier moet voorzien zijn van alle beveiligingen die door de constructeur zijn opgegeven. 

Voor elk gebruik gebeurt een visuele controle van de boslier door de gebruiker.
•	 Zorg dat de kabel, stroppen, hulpstukken, kettingen, haken … een minimale breuklast hebben die minstens 

tweemaal de maximale trekkracht van de lier bedraagt. Controleer de kabel en alle toebehoren voor gebruik 
op zichtbare beschadigingen. 

•	 Controleer of al het nodige materiaal en hulpmiddelen aanwezig zijn, alvorens het werk aan te vangen.
•	 Zorg dat de lierkabel correct is opgerold op de boslier. Rol de kabel zoveel mogelijk onder spanning op.
•	 Zorg ervoor dat de tractor zwaar genoeg is om als tegengewicht van de trekkracht van de lier te fungeren. 

Voeg desnoods extra ballastgewichten toe.

4.3 geBruiK Van De machine
4.3.1 VOOrBereiDing Van De WerKZOne

•	  De collega’s die meewerken tijdens de lieractiviteiten, moeten op de hoogte zijn van de werkwijze, signalen en 
afspraken.

•	  Indien er geen of slecht visueel contact is tussen de betrokken personen, dan dient een radio te worden 
gebruikt of in het uiterste geval een derde persoon.

•	  Elk onduidelijk signaal moet worden beschouwd als een stop.

4.3.2 Plaatsing Van De BOslier
•	  Positioneer de tractor met boslier op een veilige plaats (veilige afstand van bomen, grachten ...)
•	  De tractor moet zodanig gepositioneerd zijn dat de lierkabel niet gehinderd wordt door obstakels en in 

rechte lijn kan trekken.
•	  Zorg dat het uitsleepbord van de lier voldoende is vastgezet in de grond en dat de tractor zoveel mogelijk in 

het verlengde staat van de trekrichting om kantelen te vermijden. Bij een trekrichting die meer afwijkt dan 15° 
van de lengteas van de tractor, moet een katrol gebruikt worden. 

4.3.3 WerKen met KatrOl
•	  Bij het werken met een katrol, zorg dat er zich geen personen bevinden binnen de gevarenhoek die gevormd 

wordt tussen de boslier, katrol en het aanslagpunt.

Gevarenzone bij werken met een katrol.
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•	  Bij het gebruik van een katrol zullen de krachten 
vergroten in functie van de hoek tussen de 
omgeleide kabel. Hoe meer de kabelrichting wordt 
omgeleid met de katrol, hoe groter de krachten 
op het bevestigingspunt van de katrol. Kies een 
voldoende sterke boom om de katrol aan te 
bevestigen. 

•	  Bij het omleiden van de kabel in een scherpe hoek, 
moet je rekening houden met een verdubbeling 
van de trekkracht in het ankerpunt.

4.3.4 slePen Van BOmen
•	  Blijf uit de gevarenzones bij het slepen van lang- of korthout, evenals uit de gevarenhoek gevormd door de 

kabel en een katrol. 
•	 De veilige zone bij het slepen van korthout is achter de last; bij langhout bevindt de veilige zone zich twee 

meter naast het aanslagpunt. 

•	  Let op voor mogelijke hindernissen tussen de boomstam en de boslier. Werk vooruitziend. 
•	  Bij hellingen, geef de voorkeur aan bergop lieren. 
•	  Controleer of het aanslagmiddel (ketting of kabelstrop) goed bevestigd is. Ideaal is om het aanslagmiddel een 

20-30 cm van het uiteinde van de stam te bevestigen, en wel zodanig dat de last eerst gewurgd wordt, dan 
draait en tot slot versleept wordt. Gebruik de mogelijkheid om de stam tijdens het slepen te laten draaien om 
kleine hindernissen te ontwijken. 

•	 Om de boomstam voorbij een grote hindernis te krijgen of om hem van richting te doen veranderen, gebruik 
je een katrol. 

•	  Stop meteen met lieren als iemand zich in de gevarenzone begeeft.
•	  Iedereen blijft op een veilige afstand van de lierkabel totdat de spanning is gelost.

4.3.5 Vellen Van BOmen
•	  De zager heeft de leiding bij kabelondersteunde vellingen!
•	  Elke boom die m.b.v. de lier moet geveld worden, moet individueel beoordeeld worden. Vele factoren dienen in 

rekening te worden genomen:
 -  Ervaring van de kettingzaagoperator
 -  Grootte van de boom, hangrichting, kruin …
 -  Omgeving : pad, straat, luchtlijnen, gebouwen, derden, terreinreliëf …
 -  Aanwezigheid van dode takken, hangende bomen, stroomleidingen …
 -  Weer, windrichting …

Voorbeelden van de trekkrachtvermeerdering bij het omleiden van de kabel met een 

katrol. 
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•	  Bij rechtstreeks trekken aan de boom, moet de boslier op minimaal twee maal de boomlengte afstand staan 
tot de boom. Het gebruik van een katrol biedt meer mogelijkheden om de trekker veilig te positioneren. 

•	  Kies het bevestigingspunt om te trekken aan de boom voldoende hoog. Hoe hoger de kabel bevestigd is, hoe 
minder trekkracht nodig is. 

•	  Bevestig bij voorkeur een aparte verlengkabel aan de boom, die m.b.v. een verbindingsschakel aan de 
lierkabel wordt bevestigd. Dit kan problemen voorkomen als de kabel van de gevelde boom moet losgemaakt 
worden. Synthetische kabels van Dyneema-vezel bieden hier duidelijke ergonomische voordelen. 

•	  Gebruik bij voorkeur hulpmiddelen om de trekkabel van op de grond te bevestigen (opsteekhaak, werplijn). 
Als de kabel van op een ladder wordt bevestigd, moeten de regels over het werken op hoogte gerespecteerd 
worden. 

•	  Voor het zaagwerk aan te vatten, kan je de opstelling testen door de kabel op spanning te brengen en te 
letten op de beweging van de kruin. Als er geen enkele beweging in de te vellen boom komt, betekent die dat 
de trekkracht van de lier onvoldoende is en moet het werk stopgezet worden. 

•	  Tijdens het zagen mag er nog geen grote spanning op de lierkabel staan!!
•	  Het commando voor omtrekken wordt gegeven door de zager, nadat die zich er van vergewist heeft dat 

iedereen zich op een veilige afstand van de vallende boom bevindt. 
•	  Laat een boslier met opgespannen lierkabel nooit onbewaakt achter.
•	  Maak de lierkabel meteen na de velling los, alvorens de gevelde boom verder op te werken. Let er op dat de 

boom hierbij in een veilige en stabiele positie op de grond ligt. 
•	  Na de werken laat je de werkplek in een veilige toestand achter (mogelijke vallende takken, hout onder 

spanning …).

4.3.6 hanD- en armsignalen

Als er geen afstandsbediening voorhanden is, wordt de communicatie tussen de lierbediener en degene die met de 
kabel loopt, verzekerd door handsignalen.

STOP 
OndERBREKInG
De rechterarm is opgeheven en 
de rechterhandpalm naar voren 
gehouden.

EIndE VAn dE WERKZAAMHEdEn 
MACHInES AFZETTEn
Beide handen zijn ter hoogte 
van de borst samengevoegd of 
gekruist.

GEVAAR 
OnMIddELLIjK STOPPEn
Beide armen opgeheven, 
handpalmen naar voren.

TREKKEn
Met de opgeheven rechterarm 
en naar voren gebrachte 
rechterhandpalm wordt traag een 
cirkelbeweging gemaakt.

VIEREn - LOSSEn
Met de naar beneden gerichte 
rechterarm en naar binnen 
gehouden rechterhandpalm wordt 
traag een cirkelbeweging gemaakt.
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Meer inforMatie of bijhorende opleidingen

Inverde • projectcoördinator veiligheid 
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be 
www.inverde.be •  www.ecopedia.be

Deze instructiekaart is een publicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk van de Vlaamse Overheid en Inverde  •  uitgave 2016

Meer inforMatie in jouw organisatie?

Neem contact op met:

4.4  OnDerhOuD Van De machine
•	 De kabellier moet conform de gebruikershandleiding onderhouden worden.
•	 De boslier, de kabel en de toebehoren moeten voor elk gebruik worden nagekeken op schade en na gebruik 

moet het grootste vuil verwijderd worden.
•	 Controleer regelmatig of alle delen vast zitten (bouten, moeren …).
•	 Controleer regelmatig de werking van de rem en de koppeling. Breng regelmatig smeervet aan op de punten 

door de constructeur opgegeven. Controleer het oliepeil van hydraulisch bediende boslieren.

4.5  milieu
•	 Voorkom het morsen van olie, smeervet en hydrauliekvloeistof.
•	 Reinig en onderhoud de boslier op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen kan worden en geen 

milieuschade kan veroorzaken. 
•	 Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.

5. PersOOnlijKe BeschermingsmiDDelen (PBm’s)

 

! Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en vervangt de handleiding niet!

!
Niet elke machine is identiek, er zijn verschillen tussen merken en modellen. Bij een eerste 
gebruik is het aanbevolen steeds de handleiding door te nemen!

!
De instructiekaart kan worden aangevuld met MSDS-fiches, bijkomende interne veiligheids-
maatregelen … Deze maken integraal deel uit van deze instructies.

!
Zelfs bij toepassing van alle veiligheidsmaatregelen blijft er steeds een restrisico bestaan dat 
nooit helemaal kan worden uitgesloten. Bij het gebruik van elke machine dient men dus steeds 
alert te zijn voor onvoorziene omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.
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	Vul hier de gegevens van jouw organisatie in: 


