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Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij straatwerk moeten de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt:

• Veiligheidsschoeisel

• Handschoenen

• Kniebescherming

• Oogbescherming (zagen en slijpen)

• Gehoorbescherming (zagen, slijpen en trillen)

• Adembescherming (zagen en slijpen)

• Veiligheidskleding

Gebruik ook persoonlijke beschermingsmiddelen als bij je in de buurt door een ander 
wordt gezaagd of getrild.

tips en vuistregels voor uw toolbox

Het dagelijks tillen van stenen en tegels en een slechte werkhouding leiden bij 
stratenmakers tot klachten aan rug, knieën en schouders. Een derde van hen heeft 
gezondheidsproblemen door het werk. Het zorgt ervoor dat de meeste werknemers 
het bestratingswerk ruim voor hun pensionering fysiek niet meer aankunnen. 
Reden te meer om de risico’s te bespreken en zoveel mogelijk te voorkomen. 

Aanrijdingsgevaar door werken 
langs de openbare weg

•  Tijdens het werken langs de openbare weg is het van belang dat 
signalerende en voor het doel gekeurde veiligheidskleding wordt 
gedragen. 

• Bij het opbouwen, afbreken en onderhouden van verkeers  -
voor zieningen dient uiterste aandacht aan de verkeersveiligheid te 
worden besteed. Wanneer de afzettingen zijn verplaatst, dienen 
deze altijd te worden teruggezet. Controleer ook altijd de afzettingen 
als u de werkplek verlaat. 

• De werkzaamheden dienen volgens de aanwijzingen van de 
uitvoerder en binnen de geplaatste afzetting plaats te vinden. 
De vrije ruimte tussen de afzetting en het werkvak dient minimaal 
60 centimeter te bedragen.

• Zet de auto of bus op een veilige plaats voordat u aan het werk 
gaat.
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Blootstelling aan 
kwartsstof 

Behalve het vele sjouwwerk worden straten -
makers ook vaak blootgesteld aan kwarts-
stof. Dat komt vrij bij het doorzagen van 
trottoirbanden of tegels. Inademen van 
kwartsstof kan leiden tot longkanker of 
andere longaandoeningen. Gebruik daarom de 
juiste adembescherming. Bij het zagen van 
tegels of banden dient ook water te worden 
gebruikt, zodat er geen stof ontstaat. Vaak zit 
hiervoor een wateraansluiting op de zaag.
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Tien vuistregels voor 
veilig straatwerk

1. Denk aan de juiste persoonlijke beschermingsmidde-
len, zoals kniebescherming en veiligheidsschoenen.

2. Draag signalerende veiligheidskleding bij het werken 
langs de weg.

3. Plaats afzettingen bij het werken langs de weg.

4. Zorg voor een correcte opslag van materialen als 
stenen en tegels.

5.  Let bij tillen en bukken op de juiste houding.

6. Gebruik bij het tillen de juiste hulpmiddelen.

7. Gebruik altijd handschoenen, zodat trillingen worden 
gedempt.

8. Los elkaar af bij het trillen. Laat niet steeds één 
persoon trillen.

9. Werk met goedgekeurde (zie label) en onbeschadigde 
hijsmiddelen en belast deze niet te zwaar.

10. Laat machines die gebreken vertonen zo snel 
mogelijk repareren.

Probeer zoveel mogelijk de aanwezige (mechanische) hulpmiddelen te gebruiken.

Voorkomen van rug-, knie- en voetletsel

• Let op de juiste houding bij tillen en bukken. Til met je benen en niet met je rug.

• Til niet meer dan noodzakelijk is of vraag hulp aan een collega.

• Probeer zoveel mogelijk de aanwezige (mechanische) hulpmiddelen te gebruiken.

• Draag veiligheidsschoenen en kniebescherming

Zorg ervoor dat materialen zoals (pakken) stenen en tegels stabiel staan, zodat 
er geen kans op omvallen bestaat. Beperk de stapelhoogte. Ruim verpakkings-
materialen (zoals banden, plastic en klemdraden) en overig restafval meteen op.

Machinaal straten soms verplicht 

Het vak van stratenmaker staat bekend als zwaar. Door machinaal te straten, kun je 
gezond oud worden en bovendien wordt het vak er aantrekkelijker door. Toch wordt 
er nog te weinig machinaal bestraat. Vooral bij grote oppervlakten zijn machines een 
goed en betaalbaar middel om straten aan te leggen. Met de branche is in juni 2009 
afgesproken dat aaneengesloten oppervlakten die groter zijn dan 1500 vierkante meter 
(nieuw werk) op die manier worden geplaveid. Staat het zo in het bestek, dan moet 
machinaal worden bestraat.

Het werken met machines ontziet de rug en ledematen van de betrokken medewerkers. 
Dat is nodig, want meer dan de helft van de stratenmakers heeft last van pijn en stijfheid 
in de rug. De machinist heeft beduidend lichter werk dan de stratenmakers die rond 
de machine werken. Zij moeten nog steeds veel handwerk doen. Toch is de algemene 
opvatting dat lichamelijke overbelasting wordt voorkomen door met machines te werken, 
ook omdat de werkzaamheden kunnen worden afgewisseld. Vooralsnog gebeurt dat in 
een groot deel van de gevallen niet. Tijdens controles van de Arbeidsinspectie rondom 
het machinaal werken op ruim vijfhonderd locaties viel in bijna de helft van de gevallen 
nog iets aan te merken. Veelgehoorde argumenten om niet met machines te werken, zijn 
de beperkte ruimte, de kosten en kwaliteitsverlies. Binnen de beroepsgroep heerst ook 
de angst dat machinaal straten het traditionele vakwerk zal gaan verdringen. Daarnaast 
is er soms sprake van onwelwillende 
opdrachtgevers. De Arbeidsinspectie 
let er ook op of de gemeenten geen 
blokkade opwerpen voor machinaal 
bestraten. Sommige eisen juist hand-
matige bestrating. Aan gemeenten die 
op deze manier dwingen tot ongezond 
werken kan de inspecteur desnoods 
boetes opleggen.
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