
Veiligheid in de buitenruimte 
Voor hulpVerlenende instanties

Van professionele hulpverleners wordt verwacht dat zij 
snel en accuraat optreden in noodsituaties. De inzet 
en het gebruik van het juiste equipment, het toepassen 
van efficiënte werktechnieken en optimale kennis 
en vaardigheden van de hulpverlener zijn cruciaal bij 
reddingsacties en acute onveilige situaties. 

IPC Groene Ruimte heeft  een jarenlange ervaring in het opleiden van 

professionals in de bos- en natuurbeheersector, groensector, grond-, 

weg- en waterbouwsector en in de hulpverleningssector. Op efficiënte, 

aansprekende en praktische wijze ontwikkelen wij uw kennis en kunde 

zodat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Ofwel, onze missie 

is het opleiden van vakspecialisten met ‘know how’! 

Specifiek voor de hulpverleningssector biedt IPC Groene Ruimte 

trainingen waarbij er onder specifieke en risicovolle omstandigheden  

met de motorkettingzaag gewerkt wordt.  

“ IPC Groene Ruimte bereidt professionele 
hulpverleners voor op complexe situaties  
middels trainingen en opleidingen!”

onze trainingen Voor de hulpVerleners; 
   Hout onder spanning zagen met de motorkettingzaag  

(o.a. stormhout) 

  Metaal/kunststof zagen met de rescuezaag

  Metaal/steen zagen met de doorslijpmachine

  Zagen met de motorkettingzaag vanuit de hoogwerker

  Vellen van bomen in complexe situaties

  Reddingsacties in bomen (klimmen)

samenwerking stihl en ipC groene ruimte
De samenwerking tussen Stihl en IPC Groene Ruimte zorgt voor het 

behalen van een optimaal resultaat tijdens de trainingen. Hierbij levert 

Stihl het specialisme op het gebied van machines en IPC Groene Ruimte 

leert u de kennis en (vak)vaardigheden. Door de unieke samenwerking 

profiteert u van beide expertises waarmee het meest efficiënte resultaat 

wordt behaald. Dit unieke concept draagt bij aan het succes van de 

reddingsoperatie en de veiligheid van u en uw omgeving. 

 

trainers & loCatie
De professionele trainers van IPC Groene Ruimte hebben jarenlange 

praktijkervaring en spelen soepel in op de specifieke omstandigheden 

waarin u opereert. IPC kan u van dienst zijn op haar uniek en bosrijke 

praktijklocatie in Arnhem of op uw eigen locatie.

meer inFormatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Tromp, 

trainer/relatiebeheerder of Lisette Obbes, accountmanager bij  

IPC Groene Ruimte, 026-355 0100 of info@ipcgroen.nl

Koningsweg 35, 6816 TG  Arnhem 
Postbus 393, 6800 AJ  Arnhem www.ipCgroen.nlT  +31 26 35 50 100

E  info@ipcgroen.nl

perFeCte Vaardigheden en de juiste 
equipment maken het VersChil!



zij gingen u Voor:
   Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek

   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

   Veiligheidsregio Utrecht

   Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

basis zaagvaardigheden/ 
europees zaagbewijs eCC1

   onderhoud en kleine 

reparaties

   ergonomie

   risicoanalalyse (LMRA)

   korten van liggend hout

   relevante wetgeving

spanningsbank simulator

  beoordelen spanning

  risicoanalyse

  zaagtechnieken

  korttechnieken
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basiskennis 
motorkettingzaag

   veiligheidsvoorzienigen

   veiligheidsmaatregelen

   persoonlijke bescherming

   ketting wisselen/ 

spanning

rescuezaag inzet

   onderhoud machine

   inzet (toegang, 

vluchtroute, tactische 

ventilatie)

   zaag- en werktechnieken 

   persoonlijke bescherming

   taakverdeling

bhV (nibhV)

gevorderde zaagvaardigheden/ 
europees zaagbewijs eCC2

   risicoanalyse (LMRA)

   vellen van bomen 

(rechtopstaand en uit  

het lood staand)

   gebruik hulpmiddelen

   onderuit werken van 

vasthangende bomen

   relevante wetgeving

Velling van solitaire bomen

   rechtopstaande bomen 

(basis)

   vooroverhangende bomen

   inzet hulpmiddelen

basispraktijk 
motorkettingzaag

   starttechniek

   gebruik kettingrem

   korten van liggend hout

   korten van hout onder 

lichte spanning

   steektechnieken

de motorzaag in  
de hoogwerker

   startprocedures

   taakverdeling (tweede 

man, grondman)

   zaagtechnieken

   ontmantelen bomen

   afvangtechnieken

   persoonlijke bescherming

hulp geïsoleerde arbeid 
(hga)

specialistische velling/ 
europees zaagbewijs eCC3

   risicoanalyse (LMRA)

   vellen van zwaar hout

   vellen van sterk uit  

het lood hangende bomen

   inzet hulpmiddelen (lier)

   vellen risicovolle bomen

   korten van zwaar hout

   relevante wetgeving

Velling van bomen 
in bosverband/ 
bosbrandbestrijding

   achteroverhangende 

bomen

   veilig onderuit werken van 

vasthangende bomen.

   widowmaker zagen 

   inzet hulpmiddelen

ehbo (het oranje kruis)

reddend klimmen in bomen

   klimtechnieken

   persoonlijke bescherming

   beoordeling boom

   reddingstechnieken

   benadering slachtoffer

Veilig werken langs de weg Verkeersregelaar

Veiligheid in de buitenruimte Voor hulpVerlenende instanties
Doelgroep:  BranDweer  -  Defensie  -  politie  -  gemeenten


