
 

Branchevereniging VHG presenteert onderzoek ‘Lichaamstrillingen 

op zelfrijdende maaimachines’  
 

Op woensdag 11 september a.s. presenteert Branchevereniging VHG mede namens 

FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen de resultaten van een onderzoek naar 

lichaamstrillingen op zelfrijdende maaimachines. De presentatie vindt plaats tijdens 

een lunchbijeenkomst op de vakbeurs GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. 

 

Sinds 2005 geldt er een Europese richtlijn die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen 

waaraan een medewerker per dag mag blootstaan. Dit houdt in dat medewerkers slechts 

beperkt op een zelfrijdende maaimachine mogen rijden. Veel ondernemers in de hoveniers- 

en groenvoorzienersbranche zouden graag zien dat medewerkers de hele week op 

dergelijke machines mogen werken. Tegelijkertijd wil de branche de gezondheid van haar 

werknemers beschermen en zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden. Reden voor 

de sociale partners om te onderzoeken of dit met de huidige stand van de techniek mogelijk 

is.  

 

Trillingsbelasting 

De huidige norm voor het werken op zelfrijdende maaimachines is gebaseerd op een 

trillingsonderzoek dat in 2005/2006 is uitgevoerd. Doel van het huidige onderzoek is om na 

te gaan of de maaimachines van vandaag dusdanig zijn verbeterd dat de trillingsbelasting is 

verminderd. Dat zou dan tot een aanpassing van de maximaal toegestane werkduur per dag 

voor het maaien van plantsoenen kunnen leiden. Mocht de uitslag niet leiden tot een 

verbetering van de richtlijnen, dan willen de sociale partners met de fabrikanten om tafel 

gaan om te bekijken of de maaimachines kunnen worden verbeterd zodat minder 

trillingsbelasting wordt veroorzaakt. 

 

Uitvoering 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden met medewerking van Federatie Agrotechniek, de 

brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van onder andere tuin- en parkmachines. 

ErgoLab Research heeft het trillingsonderzoek uitgevoerd. Drie medewerkers van 

verschillend lichaamsgewicht hebben verschillende testopdrachten met cirkelmaaimachines 

uitgevoerd op locatie bij een bedrijf, met onder andere verschillende maaisnelheden. De 

maaimachines waren voorzien van sensoren om de trillingen te meten. Daarnaast heeft een 

aantal machinisten een dagboek bijgehouden van de werkzaamheden. Het onderzoek is 

mogelijk gemaakt door sociale partners inclusief Stigas en gefinancierd door een bijdrage 

van Colland. 

 

Lunchbijeenkomst 

De lunchbijeenkomst met presentatie van de onderzoeksresultaten vindt plaats op 11 

september a.s. van 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur. Daarna kunt u de beurs bezoeken. Wilt 

u deze bijeenkomst bijwonen, stuur dan een e-mail naar i.sangers@vhg.org. U ontvangt dan 

een toegangskaart. 

 

Over GroenTechniek Holland 2013 

GroenTechniek Holland is het nieuwe tweejaarlijkse evenement voor het beheer en 
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onderhoud van de openbare ruimte in Nederland. Deze vakbeurs voor de professionele 

groensector vindt plaats van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september 2013 op het 

evenemententerrein van Walibi Holland in Flevoland. 


