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INLEIDING

De Commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap heeft tot taak de
bestudering van de mogelijkheid van uniforme ongevalsmeldingen voor de
bosarbeid, teneinde daaruit conclusies te trekken voor de ongevallenbestrij.
ding en het adviseren van het bestuur van het Bosschap inzake veiligheids.
reglementen. Het is de commissie, in de weinige jaren dat zij zich thans
wijdt aan de haar opgedragen taak, gebleken, dat de bosarbeid bijzonder
gevaarlijk is.
Dit blijkt duidelijk uit het in dit nummer opgenomen artikel van de heer
E. H. P. Juta. Het is derhalve van het meeste belang, dat de werkgevers
en werknemers in de bosbouw ten volle doordrongen raken van de gevaar·
lijkheid van de bosarbeid en al het mogelijke doen om het aantal ongevallen
bij bosarbeid tot een minimum te beperken. De commissie tracht hiertoe
bij te dragen door af en toe veiligheidsplaten met daarbij behorende in·
structiefolders te verspreiden, hetgeen geschiedt in samenwerking met het
Veiligheidsinstituut te Amsterdam. Voorts verleent de commissie haar mede·
werking bij de opstelling van publicaties van de Arbeidsinspectie. Zij meent
echter, dat ook een rechtstreekse benadering van belanghebbenden door
middel van publicatie van een aantal artikelen een belangrijke bijdrage kan
leveren tot verhoging van de veiligheid in de bosbouw.
De commissie prijst zich gelukkig, dat zij de redactie van het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift bereid heeft gevonden een speciaal nummer te wijden
aan de bosbouwveiligheid. Zij wil de redactie gaarne op deze plaats haar
erkentelijkheid betuigen en de hoop uitspreken dat de in dit nummer opgeno·
men artikelen zullen bijdragen tot verhoging van de veiligheid.
Ter oriëntatie van de lezers volgt hier de samenstelling van de Commissie
Bosbouwveiligheid:
ir E. Spaan, voorzitter (Directeur Veiligheidsinstituut);
H. Arendsen (S.A.H.I.N. Bond ter Behartiging van de Sociale Aangelegenheden in de
Houthandel in Nederland);
drs G. J. den Hartog (Bosschap), plv. H. Thijsscn;
J. Hubbers (3 werknemers organisaties);
ir E. H. P. Juta (Staatsbosbeheer);
J. L. P. M. Knaapen (Arbeidsinspectie);
ir A. J. Lanz (Nederlandse Vereniging van Boseigenaren);
ir P. de Putter (Arbeidsinspectie);

G. N. Spaarkogel (Staatsbosbeheer);
ir A. H. Druijff, secretaris (Kon. Ncderlandsche Heidemaatschappij).

