Veiligheidsrichtlijnen bij het ophangen, afnemen en controleren van kerkuilenkasten
Het ophangen, afnemen en controleren van nestkasten is vaak een moeilijke zoniet gevaarlijke
klus. Ondanks het feit dat het hier om vrijwilligers
gaat, is de coördinator van de groep verantwoordelijk
voor de veiligheid van de groep. Hij of zij moet
zorgen dat de vrijwilligers veilig kunnen werken, op
de hoogte zijn van de risico's en weten hoe het
veiliger kan. Echter, de coördinator kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
ongelukken tijdens deze werkzaamheden. Iedereen is
zelf aansprakelijk. Daarom menen wij (coördinatoren)
dat het goed zou zijn om u wat richtlijnen te geven bij
het uitoefenen van onze hobby.
Gebruik op gevaarlijke plaatsen een veiligheidsgordel met vanglijn
Ophangen van nieuwe kasten of verplaatsen en afnemen van bestaande kasten
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Zorg altijd dat je met minimaal 2 personen bent en dat de locatie-eigenaar op de
hoogte is
Gebruik alleen een deugdelijk ladder. Maak de ladder boven vast met behulp van een
touw, zodra deze in de juiste positie staat, zodat deze niet kan wegschuiven tijdens de
werkzaamheden
Controleer of er geen losse of kapotte sporten in de ladder zitten en of de ladder stevig
staat
Veranker de vanglijn op de plaats waar je moet werken zodanig dat deze een eventuele
val kan doorstaan
Maak gebruik van een touw en eventueel katrol om de kast naar boven te hijsen. Om
afvallen tijdens hijsen te voorkomen dient het touw via het invlieggat en de
bovenopening aan de kast te worden vastgeknoopt
Plaats de kast zodanig dat deze veilig is te controleren. Let op dat het deksel zodanig
open gaat dat je direct in de kast kan kijken. Verwijder het hijstouw pas nadat de kast
is vastgezet
Zet de kast op twee plaatsen (onderkant en zijkant) vast met behulp van schroeven of
telefoonbouten
Zorg dat er niemand onder het werkpunt aanwezig is
Informeer bij het betreden van de (hooi)zolder de locatie-eigenaar waar je wel/niet kan
lopen. Vaak wordt het hooi of stro direct op losse balken gestapeld
Loop nooit over gewelven in kerken of kapellen, maar loop via de steunmuren

Controleren van de kasten
•
•
•
•
•

Zorg dat je met 2 personen bent
Informeer altijd de locatie-eigenaar
Gebruik veiligheidsmiddelen (veiligheidsgordel en vanglijn) waar dit noodzakelijk is
Indien er wordt geringd laat de vogels dan met behulp van een zak naar beneden zodat
deze op een veilige plek kunnen worden geringd en eventueel gewogen en gemeten
Gebruik bij het schoonmaken van de kast bij voorkeur een stofmasker (P2). Er wordt
zodoende voorkomen dat er hinderlijk stof (en parasieten) wordt ingeademd

