
              VZW Lithos- Harelbeke Veiligheidsvoorschriften 
 

 

De vzw Lithos-Harelbeke vraagt uitdrukkelijk aan  haar leden, deelnemers aan 
de door haar georganiseerde uitstappen, kennis te nemen van: 
 

 De hieronder vermelde specifieke risico’s   
Deze te vermijden, ten einde daaruit mogelijks voortvloeiende schade 
optredens en/of ongevallen te voorkomen.  

 De onderstaande verklaring aandachtig te lezen, 

 Het veiligheidsformulier in te vullen en te ondertekenen  
 

Het gesigneerd veiligheidsformulier moet in het bezit zijn van het secretariaat 
vooraleer aan de zoektochtactiviteit kan deelgenomen worden 
 
 
 
RISICO’S VERMIJDEN 

 

 Het ondergraven van gesteentelagen kan aanleiding geven tot 
instortingen en dit is dus niet toegelaten. 

 

 Wie zoekt  in rotswanden  stelt  zich aan neervallende gesteenten bloot en 
dit is dus niet toegelaten. 

 

 Houdt bij het prospecteren rekening dat loskomende gesteenten collega’s 
die werkzaam zijn onder u kunnen raken. 

 

 Houdt bij het kappen rekening dat rondvliegende stukjes andere collega’s 
kunnen treffen. 

 

 Breng respect op voor het  eigendom en de materialen van de 
toelatingsverleners, breng geen schade aan  en laat geen vreemde 
materialen, etensresten,.... ter plaatse achter. 

 

 Het betreden van of het inkruipen in holten, nissen, putten, van open 
exploitaties houdt specifieke risico’s in en is dus zonder deskundige 
begeleiding niet toegelaten. 

 

 Indien het nodig zou zijn om kleinere uitgravingen te verrichten moet 
nadien  de plaats terug toegemaakt worden 

 

 De richtlijnen van de groepsleider zijn strikt te volgen  
  



 
 

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN  
 

De VZW Lithos-Harelbeke vraagt uitdrukkelijk aan  haar leden, deelnemers aan 
de door haar georganiseerde uitstappen  aandacht te schenken aan  de 
hieronder vermelde te nemen  persoonlijke voorzorgen ten einde mogelijke 
ongevallen te voorkomen. Bij aankoop van beschermmateriaal zorg dat het 
keurmerk CE is aangebracht 

 

 Dragen van veiligheidshelm waar risico bestaat en altijd in carrières 
 

 Gepaste bril dragen bij het kappen in hard gesteente, bij voorkeur een 
veiligheidsbril 

 

 Gepaste handschoenen dragen bij het prospecteren en kappen 
 

 Dragen van veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen waar risico bestaat, 
altijd in carrieres 

 

 Persoonlijke uitrusting  moet in orde zijn. Beschermde kledij dragen 
 

 Gebruikte kap en breek materialen  moeten in goede staat verkeren 
(beitels met handbescherming) 

 

 Isoleer je nooit alleen van de groep, zorg minstens dat meerderen 
 
 

 Anderen laten weten waar je bent. Het dragen van het Lithos  hesje is 
verplicht 

 
 Veiligheidsbril dragen bij het kraken en prepareren van mineralen en fossielen 

bij de maandelijkse indoor bijeenkomsten 


