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Veiligheidsvoorschriften
Op het terrein zijn veiligheidsvoorschriften van toepassing om de veiligheid van alle
deelnemers, begeleiders, bezoekers en dieren te waarborgen.

Werkplaats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk altijd schoon, netjes en ordelijk, ruim tussen door zoveel mogelijk op;
Draag veiligheidsschoenen (Klasse S2 of S3);
Draag gehoorbescherming wanneer er risico ontstaat voor je gehoor (>80dB);
Draag een veiligheidsbril wanneer er risico ontstaat voor je ogen;
Draag handschoenen als je gaat schilderen of lakken;
Draag een mondmasker als de lucht vervuild tijdens je werkzaamheden
(bijvoorbeeld door schuren);
Draag een brandvertragende overall of lasschort en een laskap/helm tijdens het
lassen;
Las en slijp niet in de nabijheid van brandgevaarlijke stoffen;
Zorg dat de vloer vrij is van obstakels;
Verken vluchtwegen vooraf;
Houdt vluchtwegen altijd vrij;
Controleer, voor aanvang van de werkzaamheden, de aanwezigheid en
deugdelijkheid van veiligheidsvoorzieningen van de machine;
Ga na of er een brandblusser in de buurt is als je gaat lassen, slijpen of warm
stoken;
Laat een machine buiten de werkplaats proefdraaien;
Maak gebruik van hulpmiddelen en belast je lichaam niet onnodig zwaar;
Til zware voorwerpen met tilhulpmiddelen of anders met twee personen;
Gevaarlijke stoffen staan opgeslagen in de daarvoor bestemde chemicaliënkast,
vraag een begeleider om benodigde middelen te pakken;
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Voer gevaarlijke werkzaamheden nooit alleen uit, zorg dat begeleiding in de
buurt is en vraag toestemming;
Als je klaar bent, zet de machine dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Als het gaat regenen en er ligt gereedschap buiten, haal dit dan zo snel mogelijk
naar een droge plek;
Rook niet in de buurt van licht ontvlambare middelen en accu opstelplaatsen (Let
op, ook NIET in de paardenstal);
Gebruik NOOIT op eigen initiatief machines en apparaten. Vraag te allen tijden
toestemming aan de begeleiding;
Draag geen handschoenen bij het gebruik van gevaarlijke (en/of roterende)
machines;
Zorg dat in de houtbewerkingscontainer altijd de afzuiger aan staat en de deur
gesloten is als je met de machines werkt, dit geldt ook voor machines in de
werkplaats waar slijpsel of zaagsel vanaf komt;
Gebruik het blaaspistool nooit op jezelf;
Vraag altijd welk stopcontact je mag gebruiken om een machine of apparaat op
aan te sluiten;
Zorg dat het materiaal wat je bewerkt stevig en stabiel staat of hangt;
Alleen licht elektrisch handgereedschap (Accutol, boormachine, powervijl,
schuurmachine, etc.) wordt door deelnemers gebruikt. Alle zware machines
worden alleen door de begeleiding bediend.

Dieren
Omdat wij met Het Erf van Reijne samen werken bestaat de kans dat je in aanraking
komt met 1 van de dieren die op de vestiging aanwezig zijn. Dit kunnen zijn: Kippen,
Honden, Katten en Paarden. Hieronder volgt wat informatie waarmee je rekening mee
moet houden bij de benadering van de dieren.
Kippen: Geen bijzonderheden. De kippen rennen soms achter je aan omdat ze denken
dat je wellicht eten voor ze hebt. Ze vallen naar ons weten niet aan. Mocht dit toch
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gebeuren, verzoeken wij je om dit bij de begeleiding te melden. Mocht je buiten eten en
ze komen in de buurt, zorg dan dat je je eten niet te laag bij de grond houdt (op
armleuninghoogte). Ze kunnen het uit je hand pakken.
Katten: Geen bijzonderheden. Don, de rode kater, is wat eenkennig en schuw. Luna,
het schidpadje, is lief en sociaal.
Honden: Zijn erg enthousiast. Als je binnenkomt kunnen ze soms blaffen. Ons advies is
om gewoon door te lopen. Als je oogcontact maakt met 1 van de begeleiders en gaat
praten dan stoppen ze al gauw met blaffen. Benader een hond nooit zomaar zonder dat
hij het door heeft, buig ook niet over ze heen. Laat een hond altijd eerst aan je hand
snuffelen voordat je hem aait.
Paarden: De paarden zijn over het algemeen lief en sociaal. Er zijn echter wel een
aantal aspecten waar je rekening mee moet houden. Een paard is een
vluchtdier/prooidier. Een paard kan uit angst onverwachtse bewegingen maken. Ze
kunnen daarom sneller schrikken en daardoor ‘’vechten of vluchten’’. Onder vechten
verstaan we bokken, slaan (met been achteruit) of steigeren. Onder vluchten verstaan
we wegrennen. Een paard hoort, ziet en ruikt veel meer dan wij als mensen. Goed om
te weten en omgangsregels zijn:
1. Loop nooit achter een paard langs;
2. Benader een paard altijd rustig, start geen luide motoren of apparaten in bij zijn
van paarden en maak geen onverwachtse bewegingen.
3. Voer de paarden NIET, krijg je onder begeleiding toch toestemming om uit de
hand te voeren, houdt je hand dan vlak en zorg dat hij je vingers niet per ongeluk
kan pakken tussen zijn tanden.
4. Waarschuw altijd als je een paard benaderd door iets te zeggen;
5. Alles wat je bij een paard doet, begin aan de linker kant;
6. Raak een paard nooit in zijn liezen aan, het liefst ook niet op de borst.
7. Als je het paard bij zijn benen gaat aanraken, zorg dan dat je op de rug begint en
langzaam naar de plek glijd waar je hem gaat behandelen. Een paard kan
schrikken van aanraking uit het niets.
8. Een paard is een kuddedier, als je ze van elkaar scheidt, geeft dit stress en
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worden de dieren onrustig.
9. Heeft een paard zijn oren in zijn nek, dan is hij boos. Ga dan uit zijn buurt.
10. Merk je dat een paard onrustig wordt, doordat hij snel en druk heen en weer gaat
lopen, gaat hinniken, zijn oogwit ziet of met zijn hoef gaat schrapen over de
grond, neem dan afstand en waarschuw een begeleider.
11. Goed om te weten: Een paard weegt zo’n 500/650 kilo.
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