ACTUEEL

Landelijk inspectieproject bijzondere begraafplaatsen van start

Arbeidsinspectie controleert op aanwezigheid
risicoinventarisatie
Dertig willekeurig gekozen
kerkelijke begraafplaatsen
in het hele land krijgen
binnenkort bezoek van de
Arbeidsinspectie. Tijdens de
inspecties wordt gekeken
naar de verplichte risicoinventarisatie, naar gezondheidsaspecten, veiligheid
en de ergonomie van grafdelvers en tuinmannen.
De bedoeling van het landelijk
inspectieproject bijzondere
begraafplaatsen is knelpunten
waar grafdelvers en tuinman-

nen mee te maken hebben te
inventariseren. Aan de hand
van de uitkomsten van de inspecties beslist de Arbeidsinspectie welke vervolgstappen
eventueel noodzakelijk zijn.
In het project van de Arbeidsinspectie maken dertig kleine
en grote begraafplaatsen van
alle gezindten kans op een bezoek.
De inspecteur maakt vooraf een
afspraak met de kerkvoogd of
het kerkbestuur waarmee hij,
samen met een tuinman of
grafdelver, eventuele proble-

men tijdens het werk bespreekt.
De inspecteur probeert zijn bezoek zo te plannen dat hij er is
op het moment dat een graf
wordt gegraven.

troleerde plaatsen krijgen na
controle drie maanden de tijd
om dat alsnog in orde te maken. Als na die tijd nog onvoldoende actie is ondernomen
krijgt de gecontroleerde nog
zo’n acht weken voor een herkansing. En als daarna blijkt
dat nog niet aan de gestelde
voorwaarden is voldaan, volgt
een proces-verbaal.
Algemene begraafplaatsen
hoeven in het kader van dit
project niet op een bezoek van
de Arbeidsinspectie te rekenen.

’Risicoinventarisatie
ontbreekt’
Woordvoerster H. Borger van de
Arbeidsinspectie Regio Zuid verwacht tijdens de controles op
bijzondere begraafplaatsen nog
nergens een risicoinventarisatie
aan te treffen, hoewel dat inmiddels verplicht is. De gecon-

Toekomst Areal onzeker
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Laanbomen
de grond in
voor
onderzoek

De toekomst van de tweejaarlijkse groenvoorzieningsvakbeurs Areal, die door enkele
honderden Nederlanders wordt
bezocht, is onzeker. De beurs
van 4 tot en met 7 november in
Keulen gaf het gevoel van een
déjà vu. Leveranciers van maaimachines en trekkers bleven
bijna allemaal weg. Door die gedeeltelijke leegloop is Areal wellicht eenzelfde toekomst beschoren als ooit Tuin & Park in
Utrecht, ondanks een gelijk
aantal vakbezoekers van 35.000.
De leveranciers en fabrikanten
van maaimachines (kooimaaiers en cirkelmaaiers) en trekTuin & Landschap 24 (1997)

kers waren ruim voor de beurs
in Keulen overeengekomen dit
jaar niet mee te doen. Zij missen in Keulen de mogelijkheid
tot demonstreren van hun machines en hebben gezamenlijk
besloten om te zien naar een
andere beurslocatie. Tijdens de
beurs werd Kassel als optie genoemd.
Het resultaat van de onderlinge
afspraak van leveranciers was
dat een aanzienlijk deel van de
Areal-beursvloer ongebruikt
bleef. Machines waren er nog
volop, evenals de meest uiteenlopende producten voor de inrichting van de stedelijke ruim-

Areal was minder levendig dan
andere jaren.

te. De directie van de Keulse
beurs denkt er nog helemaal
niet over met de Areal te stoppen. Desondanks maakte de
beurs door de lege plekken een
minder levendig indruk. Het
gemopper daarover in de gangpaden was overduidelijk. Ook
Tuin & Park ging uiteindelijk
ten onder aan het wegblijven
van dezelfde groep leveranciers.

Dit najaar worden ruim
zeshonderd laanbomen
geplant voor het gebruikswaarde-onderzoek
Laanbomen. Het onderzoek moet inzicht geven
in de gebruikswaarde
van nieuwe(re) selecties
van laan-, straat- en parkbomen. Vanaf 24 november zijn ruim 600 laanbomen geplant in
Leeuwarden, Voorschoten, Den Helder, Nijmegen, Beuningen en Hilversum. De zes locaties
hebben dezelfde opzet,
zodat het mogelijk is om
de resultaten later goed
met elkaar te kunnen
vergelijken.
Rob de Bree, onderzoeker bij het Boomteeltpraktijkonderzoek in
Boskoop, coördineert het
onderzoek waaraan mensen uit de genoemde gemeenten hun medewerking verlenen.
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