BOSCHBOUW EN WERKVERSCHAFFING
door
Ir. A. S. TUINMAN.

Uit een onderhoud dat wij eenigen tijd geleden met
een vooraanstaand boschbouw-deskundige mochten hebben,
bleek ons, dat de kennis der mogelijkheden welke de „werkverschaffing" den particulieren boschbezitters biedt niet algemeen is, weshalve het ons gewenscht voorkomt hierop
nader de aandacht te vestigen.
Onder het uitvoeren in werkverschaffing wordt verstaan,
dat bepaalde werkzaamheden verricht worden onder het
genot van een overheidssubsidie in de arbeidsloonpost, terwijl de werkgever in ruil daarvoor verplicht is, gebruik te
maken van arbeiders die als werkzoekenden staan ingeschreven en die aan eenige door de Overheid gestelde voorwaarden voldoen.
Bijzonder geschikt voor uitvoering in werkverschaffing
zijn werkzaamheden, die wel zeer nuttig zijn en waarvan
de uitvoering dus gewenscht is doch die in verband met de
kosten geheel of gedeeltelijk achterwege moeten blijven,
aangezien tegenover deze kosten veelal geen onmiddellijke
baten staan, zooals b.v. het verbeteren van de brandbeveiliging der bosschen, het aanleggen van boschwegen, het toepassen van een volledige grondbewerking in plaats van het
maken van plantgaten of voortjes, het onderzaaien of onderplanten etc. etc.
In verband met het ontbreken van directe voordeelen
wordt voor uitvoering van werkzaamheden als bovengenoemd dikwijls een hoog subsidie beschikbaar gesteld ; een
subsidie gelijk aan 85 of 90 % van het bedrag der arbeidsloonen is geen uitzondering. De zgn. andere kosten •— dit
zijn de kosten van sociale verzekeringen, toezicht, materiaal — blijven ten laste van den werkgever.
Door de uitvoering op te dragen aan een lichaam, dat
deskundig is op het gebied van den boschbouw en bekend
met de uitvoering in werkverschaffing als b.v. de Nederlandsche Heidemaatschappij, is een goed verloop daarvan
verzekerd.
De voordeelen welke de bovenomschreven werkwijze aan
de betrokkenen biedt springen onmiddellijk in het oog.
De werkgever ziet onder deskundige leiding zijn bedrijf
verbeterd en verfraaid zonder dat de kosten hiervan te hoog
worden, terwijl de Overheid er in slaagt, buiten hun schuld
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tot lediggang gedoemde arbeiders, die zij in vorm van „Steunv e r l e n i n g " toch moet onderhouden, nuttige arbeid te laten
verrichten die hun èn financieel èn moreel ten goede komt.
Daarboven'is het ongetwijfeld een groot en algemeen belang wanneer er tegenover de groote uitgaven, welke de
werkloosheidszorg eischt, indirecte voordeelen, als verhooging van de bodemopbrengst en verfraaiing van het landschapschoon komen te staan. .
Dat uitstekende resultaten bereikt worden bewijzen de
vele in werkverschaffing aangelegde en verbeterde bosschen
van Staat en Gemeenten en ook reeds van particulieren.
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SIGNALEEREN V A N BOSCHBRAND O P DE V E L U W E .
Proeven met vliegtuigen hadden geen succes.
(Van onzen correspondent.) .
Apeldoorn, 22 April.
Zooals wij mededeelden zijn er Donderdagmiddag op de Kemperheide
tusschen Arnhem en Apeldoorn proeven genomen inzake het signaleeren
van boschbranden op de Veluwe. Genoemd bericht behoeft cenige aanvulling. De Veluwsche boschbrandweer heeft een uitgebreid net van
brandtorens op de Veluwe, welke tot dusverre onschatbare diensten hebben bewezen. In dezen tijd namelijk is het brandgevaar het grootst, niet
slechts wegens het winderige weer, waardoor de bosschen; na een regenbui snel droog zijn, doch vooral tengevolge van het ontbreken van bladgroen. In den zomer, wanneer de bosschen met hun bladertooi prijken
en het onderhout eveneens vol sappig groen is, is het brandgevaar aanmerkelijk minder. Dagelijks wordt nu ook gespeurd naar brand. De proeven
welke genomen zijn, hadden teri doel na te gaan, of door middel van
vliegtuigen de boschbrandweren spoediger gewaarschuwd kunnen worden.
Dit nu is gebleken niet het geval te zijn.
Tot drie keer toe werd er een brand verwekt, n.1. te half twee, half
drie en kwart vóór drie. In alle drie gevallen waren de wachters op den
brandtoren spoediger met hun waarschuwing bij de centrale dan de vliegtuigen, n.1. in twee' minuten, terwijl het vliegtuig zes minuten noodig
had. De overbrenging der berichten van den brandtoren naar de centrale
der boschbrandweren heeft n.1. niets met het moeilijke terrein te maken,
aangezien de overbrenging direct van den| brandtoren af telefonisch
geschiedt.
Hiermede is wel onomstootelijk aangetoond, dat op de Veluwe, waar
een organisatie als de boschbrandweer bestaat, vliegtuigen van geen nut
kunnen zijn bij het opsporen van branden. Een groot gevaar is ook,
dat de vliegtuigen hun) koker met berichten niet steeds precies op de
bestemde plaatsen zullen laten vallen. Er bestaan dan ook geenerlei
voornemens dagelijks een' patrouilledienst in te stellen met vliegtuigen.
Niet slechts hebben de proeven Donderdag aangetoond, dat het nutteloos
is, maar ook de kosten zouden een te groot bezwaar vormen.

