Ergonomie

Aanbevelingen voor het werken met motorzagen en bos-
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maaiers op grond van economische en arbeidsgeneeskundige
overwegingen (samengevat rapport)1
Recommendations for working with power saws and
brushcutters; economic and medical aspects

1

Inleiding

Sinds de zestiger jaren hebben eenmansbenzinemotorzagen met zaagketting in Nederland ingang
gevonden bij het vellingswerk. Aanvankelijk werden
zij alleen bij het vellen van dikkere bomen gebruikt
en ook bij het korten; het snoeien gebeurde met de
bijl. Later heeft de motorzaag het handgereedschap
in toenemende mate verdrongen, ook bij dunne
bomen en bij het snoeien. Waar bovendien het schillen nauwelijks meer in handkracht gebeurt tijdens
het vellingswerk, maar machinaal op een later tijdstip, is het aantal draaiuren van de motorzaag per
man per dag sinds 1960 sterk toegenomen. Van
ongeveer een half uur tot ongeveer vier uur per dag.
Bij het gebruik van motorboogzagen en bosmaaiers bij
verzorgingswerk bedragen de draaiuren zelfs rond
51/2 uur per man per dag.
Vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt bezien zijn
er grote bezwaren gerezen tegen een dergelijk intensief gebruik, o.a. in verband met de langdurige blootstelling aan vibratie en lawaai. Ook vanuit economisch oogpunt is de noodzaak van een dergelijk
gebruik niet altijd aanwezig.
Op initiatief van de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw ( C O R B ) van het Bosbouwproefstation
is in verband hiermee getracht de economische en
de arbeidsgeneeskundige kriteria voor het werken met
motorzagen en bosmaaiers te formuleren om vervolgens het gebruik door maatregelen inzake werkmethode en arbeidsorganisatie zo goed mogelijk aan
deze kriteria aan te passen2).
Op verzoek van de Commissie Bosbouwveiligheid
van het Bosschap is deze taak later nog uitgebreid
met het in de studie betrekken van kriteria met betrekking tot het aanschaffen van motorzagen en bosmaaiers (o.a. lawaai-en trillingsproduktie, hanteerbaarheid) en met betrekking tot het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
De uitvoering van deze taak is ter hand genomen
1 Verschijnt tevens als Bericht nr. 80 van het Bosbouwproefstation.
Foto's: Bosbouwproefstation
2 Tezelfdertijd wordt gewerkt aan een project "houtoogstmachines".

Summary
Economic, medical and ergonomie aspects on the
use of power saws and brushcutters with forest
work are reported. Different disadvantages are
emphasized, such as cost and physical injuries by
noise, vibration and accidents. A number of recommendations are given. These deal with working
methods and organization of work, machine procurement and the use of individual means of safety protection.

door de volgende personen:
ir. M. Bol (voorzitter) — Bosbouwproefstation.
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J. H. van Loon, arts — Landbouwhogeschool.
A. H. Schaafsma— Bosbouwproefstation.
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De bevindingen van de groep zijn in de volgende
bladzijden kort weergegeven, met de nadruk op de
voor de bos bouw praktijk van belang lijkende uitkomsten. Voor een meer volledige informatie en een
documentatie wordt verwezen naar de uitgebreide,
gelijknamige publikatie (Uitvoerige Verslagen van het
Bosbouwproefstation, band 10, nr. 1, 1971).
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Economische aspecten

Op grond van economische overwegingen zouden *
motorzagen, motorboogzagen en bosmaaiers onder
vele echter niet onder alle omstandigheden moeten
worden gebruikt.
Het vellingswerk bij dunne bomen (dbh kleiner dan
13 a 14 cm) zou met een handzaag kunnen gebeuren,
maar wat belangrijker is het snoeien met de motorzaag zou onder de huidige omstandigheden beperkt
moeten worden tot de dikkere bomen (dbh groter
dan 18 cm). En zelfs zou, indien dat vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt bezien gewenst is, het gebruik van de motorzaag bij deze dikkere bomen nog
verder beperkt kunnen worden door niet de gehele
boom met de motorzaag te snoeien maar alleen de
dikke takken, bijvoorbeeld de takken dikker dan 4
cm (gemeten op 2 cm van de takaanzet, loodrecht
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Vellen met de motorzaag.
Persoonlijke beschermingsmiddelen: polyester helm gewapend met glasvezel, gehoorbeschermingskappen met
nekbeugel, zacht lederen
werkhandschoenen, nylon
veiligheidsoverall, rubber
laarzen met stalen neus, geprofileerde rubberzooi en
enkelversteviging.

op de takas). De dunnere takken kunnen dan met de
bijl worden verwijderd. Laatstgenoemde methode zou
enig financieel nadeel met zich meebrengen, van
naar schatting minder dan f 1,— per m3 bij bomen
tot dbh 30 cm.
,
Het zuiveren van opstanden zou in het algemeen
zonder meer met handgereedschap (eventueel in
combinatie met systematische zuivering met trekker
en slagmaaier) kunnen gebeuren. Alleen bij latere,
sterk achterstallige zuivering kunnen situaties ontstaan waarbij inzet van motorhandgereedschap
(motorboogzaag) economisch verantwoord is. Ook
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bij ander verzorgingswerk, als het verwijderen van
dunne, te maaien opslag is het gebruik van motorhandgereedschap (bosmaaier) niet altijd te vermijden.
3

Arbeidsgeneeskundige en ergonomische aspecten

Vanuit arbeidsgeneeskundig oogpunt zijn er ernstige bezwaren tegen het werken met de huidige motorzagen aan te voeren. De bosarbeider is hierbij
blootgesteld aan lawaai en vibratie, die de toelaatbaarheidsnormen verre overschrijden en daardoor
kunnen leiden tot lichamelijke beschadigingen met

als gevolg bijvoorbeeld gehoorverlies, het optreden
van "dode vingers" en andere aandoeningen. De uitlaatgassen kunnen in ongunstige weers- en terreinomstandigheden vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Er bestaat verder gevaar voor ongevallen
met ernstig letsel.
De primaire eis die men in deze situatie moet stellen is: ergonomisch verantwoorde motorzagen, d.w.z.
motorzagen met:
— een drastisch lager lawaainiveau;
— minder schadelijke trillingen;
— „schoner" uitlaatgassen;
— een laag gewicht;
— een goede balans in uiteenlopende standen en
een goede stabiliteit en bestuurbaarheid bij het
werken ermee;
— een ergonomisch gunstige constructie en vormgeving.
Geen van de op het ogenblik beschikbare motorzagen voldoet ook maar bij benadering aan deze
eisen. Zolang er nog met ergonomisch onaanvaardbare motorzagen moet worden gewerkt, is het noodzakelijk een aantal beschermende maatregelen te
treffen, zoals:
— een beperking van de expositieduur; bij gebruik
van de nu gangbare motorzagen wordt in de literatuur
aanbevolen een bosarbetder zeker niet meer dan
twee uur per dag met een motorzaag te laten werken,
de werktijd liefst te verdelen in betrekkelijk korte
zaagperioden en een goede pauzenregeling in te
stellen;
— het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (o.m. gehoorbescherming, veiligheid), die
deugdelijk en doelmatig moeten zijn en zo min mogelijk hinder en andere bezwaren moeten geven;
— een goede instructie, training, voorlichting en
begeleiding van de bosarbeider, zowel ten aanzien
van een goede en veilige werkmethode als de toepassing van beschermingsmiddelen.
— periodieke medische controle van de motorzaagarbeider, vooral betreffende het optreden van lawaaien vibratiebeschadigingen.
Over de arbeidsgeneeskundige en ergonomische
aspecten van het werken met bosmaaiers zijn in de
literatuur onvoldoende gegevens beschikbaar om
duidelijke uitspraken te kunnen doen. De lawaai- en
trillingsbron is in hoofdlijnen dezelfde. Er zijn echter
toch enkele verschillen. De zaagketting is bij de bosmaaier vervangen door een cirkelzaagblad (lawaai),
de afstand van de bedieningsman tot de lawaaibron is bij de bosmaaier kleiner (lawaai) en de overdracht van trillingen is bij de bosmaaier anders
(stuurboom, draagstel) dan bij de motorzaag. Een
en ander is aanleiding om voorlopig de bosmaaier
althans niet ongunstiger te beoordelen dan de
motorzaag en om dezelfde beschermende maatregelen te bepleiten.

4 Aanbevelingen voor de arbeidsmethode en de
arbeidsorganisatie
Bij het vellingswerk in dun hout van dbh 15 cm (en
voor dunner hout geldt een vergelijkbare expositie)
is zowel de methode met een eenmansploeg (één
man, één motorzaag) als die met een tweemansploeg (twee man, één motorzaag met wisseling van
de motorzaag per serie van drie bomen) aanvaardbaar. De expositie blijft aldus binnen het hier gehanteerde arbeidsgeneeskundige kriterium van twee
uur per dag voor de bedieningsman. Ook in economisch opzicht zijn beide genoemde methoden, waarbij met de bijl wordt gesnoeid, bij de huidige kostenverhoudingen het gunstigst.
Bij de eenmansploeg bestaat de grootste afwisseling en de kortste expositieduur per keer en in totaal.
De tweemansploeg leidt tot lagere motorzaagkosten.
De boomseriegrootte moet bij de tweemansploeg
beperkt blijven, anders wordt de expositieduur per
keer te groot.
Bij het afzonderlijk korten van langhout langs de
bosweg tot sortiment is de expositieduur eveneens
aanvaardbaar, mits de bedieningsman van de motorzaag tevens uitmeet en stapelt Bij uitsluitend korten
zou een onaanvaardbare blootstelling per man per
dag ontstaan.

Bosverzorging (zuivering) met handgereedschap.
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Bij het vellingswerk in dik hout van dbh 27 cm leidt
het uitsluitend met de motorzaag snoeien tot een
expositieduur van 2y 2 tot 3^/2 " u r P e r dag, dus royaal
boven het hier gehanteerde criterium van twee uur.
Het gecombineerde gebruik van motorzagen (takken
dikker dan 4 cm) en bijl bij het snoeien geeft een
aanvaardbare expositieduur, zowel bij de eenmansploeg als bij de tweemansploeg ("met w/sse/j'ng van
de motorzaag per serie van drie bomen). Wel zal dit
de kosten van het vellingswerk enigszins verhogen,
met naar schatting minder dan f 1,— per m3 bij
bomen tot dbh 30 cm.
Bij de tweemansploeg bestaat de grootste afwisseling en de kortste expositieduur per keer. De tweemansploeg leidt tot lagere motorzaagkosten. De
boomseriegrootte moet bij de tweemansploeg beperkt blijven tot ongeveer drie bomen, anders wordt
de expositieduur per keer te groot.
Bij het afzonderlijk korten en stapelen van langhout
in een tweemansploeg ontstaat een te hoge expositieduur, ook bij wisseling van de motorzaag per
boomserie.
Bij verzorgingswerk leidt het gebruik van motorhandgereedschap (motorboogzaag, bosmaaier) tot
een onaanvaardbare expositieduur van 5 tot 5^/2 uur
per dag. Onder 2 "Economische aspecten" is reeds
gesteld dat er economisch gezien in het algemeen
geen duidelijke noodzaak voor het gebruik van
motorhandgereedschap is. Handgereedschap als
bijvoorbeeld het Zweedse Sandvik kapmes en de
Finse sikkel worden aanbevolen, al of niet in combinatie met het gebruik van trekker en slagmaaier.
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Wil of moet men toch motorhandgereedschap gebruiken (bijvoorbeeld de bosmaaier voor het verwijderen
van dunne, te maaien opslag of de motorboogzaag
bij latere, sterk achterstallige zuivering) dan wordt
op basis van de nu ter beschikking staande informatie aanbevolen ook hier te streven naar een expositie niet langer dan twee uur per man per dag,
door het gebruik te beperken tot hoogstens drie
werkuren per man per dag. Gedurende de rest van
de dag kan dan ander werk worden verricht.
5

Aanbevelingen voor het aanschaffen

Vibratie, geluid enz.
In principe verdienen zagen met zo laag mogelijke
geluids- en vibratiewaarden de voorkeur, maar men
dient daarbij ook andere kwaliteiten (uitlaatgassen,
veiligheid, gewicht) in de beoordeling te betrekken.
Wanneer bijvoorbeeld een goede trillingsdemping
enerzijds wel leidt tot een lage trillingswaarde,
maar anderzijds gepaard gaat met een verminderde
stabiliteit en bestuurbaarheid met als gevolg bijvoorbeeld een ongunstiger spierbelasting en hoger ongevalsrisico, dan Is het zeer de vraag of de desbetreffende zaag onder de gunstigste kan worden
gerangschikt. Het afwegen van voor- en nadelen is
geen eenvoudige opgave. Dit geldt voor de motorzaag, maar evenzeer voor de bosmaaier.
Bekijkt men de publikaties 1998 (1969) en 2043
(1970) van "Statens Maskinprovningar", dan suggereren deze dat verschillende Zweedse merken motorzagen tot de minst ongunstige van de reeks onder-

zochte motorzagen behoren. Er zal hier echter om
verschillende redenen geen concreet merk worden
genoemd. De verschillen zijn niet groot en wijzen
niet in dezelfde richting. Het is bovendien, gezien
de snelle ontwikkelingen mogelijk dat er intussen
een betere zaag op de markt is verschenen. Misschien ook bevindt zich tussen de niet onderzochte
merken nog een betere.
Voor gebruikers van motorzagen lijkt het aan te
bevelen bij de aankoop de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en zich bij nieuwe aanschaffingen
te laten leiden door de nieuwste gegevens. Testrapporten zijn ter inzage verkrijgbaar bij de Afdeling
Bosarbeid en techniek van het Bosbouwproefstation
te Wageningen.
Hanteerbaarheid
De draagbeugel van de motorzaag dient een zodanige plaats en vorm te hebben, dat de machine
goed in balans kan worden gehouden. Voorts moet
de beugel voldoende dik zijn en voorzien zijn van
een bekleding. De handgreep moet voldoende wijd
zijn en voorzien van een bekleding met een lichte
profilering. De bedieningsmiddelen zoals contactschakelaar en oliepomp moeten gemakkelijk te
bedienen zijn, zonder de hand te moeten verplaatsen.
De uitlaat moet bij voorkeur aan de voorzijde van het
motorblok zijn geplaatst De starterinrichting moet
van een goede kwaliteit zijn, terwijl de gehele vormgeving zodanig dient te zijn dat er zo min mogelijk
uitstekende delen aan de machine voorkomen.
Een gladde, voldoende brede bodemplaat bevordert
de stabiliteit van de machine.
Bij de bosmaaiers dient vooral aandacht te worden
besteed aan het draagstel: bij voorkeur een lederen
draagstel met goede instelmogelijkheden en voorzien van een panieksluiting. De uitlaat dient bij voorkeur aan de achterzijde van het motorblok te zijn
geplaatst. Een rubber-opvulling tussen stuurboom
en zaagas (om trillen zoveel mogelijk tegen te gaan)
dient te zijn aangebracht. De uiteinden van de
stuurboom dienen voorzien te zijn van zacht rubberhandgrepen.

Tenslotte dient aandacht te worden besteed aan
een aantal veiligheidsaspecten zoals: een contactschakelaar, een goede benzinetank-ontluchting, een
voldoende ruime vulopening van de benzinetank,
handbescherming op de draagbeugel van de motorzaag en een panieksluiting bij het draagstel voor
de bosmaaier.
6 Aanbevelingen voor het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen
Uit een nauwkeurige registratie in de laatste tien
jaar van de ongevallen welke in de bosbouw zijn
voorgekomen is gebleken dat door het gebruiken
van persoonlijke beschermingsmiddelen het aantal
ongevallen sterk kan worden beperkt terwijl ook de
ernst van de verwondingen aanzienlijk geringer kan
worden.
Bij veliingswerkzaamheden dient een veiligheidshelm gedragen te worden bijvoorbeeld een helm van
polyester gewapend met glasvezel. Gehoorbescherming wordt het beste verwezenlijkt door gebruik te
maken van gehoorbeschermingskappen met nekbeugel (denk ook aan gehoorbescherming van de
hulparbeider in de directe omgeving).
Voor vellings- en verzorgingswerkzaamheden dienen de ogen beschermd te worden bijvoorbeeld door
het dragen van een veiligheidsbri! met geharde
plano-glazen.
Bescherming van de handen wordt mogelijk door
bij vele voorkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld
vellings- en verzorgingswerkzaamheden, werkhandschoenen te dragen. Voor de bedieningsarbeider van
motorzaag of bosmaaier verdienen soepele zacht
lederen handschoenen aanbeveling; deze bieden
zowel direct als indirect (voorkoming van koude
vingers) bescherming tegen de inwerking van trillingen.
Voeten en benen dienen beschermd te worden door
het dragen van schoenen of laarzen met stalen
neuzen, resp. beenbeschermers liefst in combinatie
met een nylon veiligheidsoverall.
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Bezoekerscentra van Natuurmonumenten
Door de Vereenigïng tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland zijn onlangs drie bezoekerscentra nabij Hilversum, Vollenhove en Rheden geopend.
Deze centra hebben als doel het publiek op een prettige wijze een vrij grote hoeveelheid informatie in
diverse vormen te kunnen verschaffen over de natuur
in het algemeen, de natuurgebieden in de omgeving
en de ontwikkelingen daarin. Het zijn ontmoetingscentra en geen musea waarin collecties worden nagestreefd met een statisch karakter. Bezoekers zijn
merendeels geïnteresseerde leken uit een verstedelijkt milieu, meestal onbekend met wat er in natuurterreinen te zien is en wat zich daar in de seizoenen
afspeelt. Daarom geven de centra informatie, bijvoorbeeld met tekeningen en foto's of demonstratiemateriaal (hout, stamschijven, maar geen opgezette
vogels) over processen in de natuur: boomgroei,
stofwisseling, samenstelling van het bos, vogel- en
ander dierlijk leven. Verder eenvoudige planologie in
verband met de relatie stad-natuurterrein en gegevens
over bedreigingen, bijvoorbeeld door verlies van
natuurterreinen door snelwegen en door stedelijke
ontwikkelingen.
Waar een goed contact met en een deskundige
voorlichting van het bezoekerspubliek juist in deze tijd
zo van belang zijn, kan men Natuurmonumenten bepaald feliciteren met deze belangrijke uitbreiding van
de bezoekerscentra in Nederland.
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Nadere gegevens:
1 Bezoekerscentrum Corversbos
Vaartweg 202, Hilversum (landgoed Corversbos).
Vanaf 1 mei t.m. 31 december 1971 dagelijks geopend
van 10.00-17.00 uur, behalve op maandag en donderdag. Gratis toegang. Parkeerterrein aanwezig.
Per N.B.M.-busdienst bereikbaar vanaf station Hilversum.
Dit bezoekerscentrum is een verbouwde veestal bij
een voormalige boerderij aan de rand van het
Corversbos, vlakbij de stad. De oude constructie is
aangehouden. In het bezoekerscentrum vindt men een
informatiebalie, exposities over het bos, de historie
van de omgeving (Gooise landgoederen) en de verstedelijking van het Gooi. Er is een ruimte voor (doorlopende) diaprojectie (daglicht-projectie). Bij het bezoekerscentrum is parkeerruimte voor 35 auto's, zodat
dit punt geschikt is om een wandeling aan te vangen
langs twee nieuw uitgezette wandelroutes. Een wandelkaart voor het Corversbos en de 's Gravelandse
buitenplaatsen is onlangs verschenen.
2 Bezoekerscentrum de Heurne
Schietbergseweg, Rheden (Nationaal park Veluwezoom)
Vanaf 16 mei 1971 tot 1 september 1971 dagelijks
geopend van 10.00-17.00 uur, behalve op maandag en
donderdag. Gratis toegang. Bezoekers per auto kunnen parkeren bij Restaurant "Aan de Wildwal",
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Schietbergseweg, Rheden. Vanaf NS-station Rheden
8 minuten lopen.
Dit bezoekerscentrum is een gerestaureerde schuur
bij de boerderij de Heurne op het landgoed Heuven,
bijzonder fraai gelegen dicht bij de weg ArnhemDieren en nabij het Station Rheden. Bij de constructie
is gebruikt gemaakt van de bestaande indeling,
waarbij op speelse wijze expositiemogelijkheden zijn
tot stand gekomen. In het bezoekerscentrum een
informatiebalie, expositie over het bos en het heidebeheer, het dierenleven (eenvoudige biologie van het
hert en geweiontwikkeling), de historie van de streek,
enz. Een grote maquette van de Veluwe vestigt de
nadruk op het behoud van ons grootste aaneengesloten natuurgebied. (Doorlopende) diaprojectie-hoek
(daglichtprojectie). Tekentafel voor kinderen én volwassenen, speelhoek voor de jeugd.

Vanuit het bezoekerscentrum is een nieuwe rondwandeling gemarkeerd.
3 Bezoekerscentrum de Foeke
Beulakerpad 1, Vollenhove (natuurmonument de
Wieden)
Vanaf 13 juni tot 1 september 1971 dagelijks geopend
van 10.00-17.00 uur, behalve op maandag en donderdag. Gratis toegang. Parkeerterrein aanwezig. Per
busdienst van de Noorwesthoek bereikbaar vanuit
Zwolle en Meppel (dienst Zwartsluis-Emmeloord).
Dit bezoekerscentrum is een nieuw gebouw, opgetrokken volgens de geijkte constructie van de streek,
de zware rieten kap domineert. Behalve een projectiezaaltje (daglicht-projectie) is er enige expositieruimte,
een aquarium, een werktafel om zelf te determineren,
te tekenen ofte onderzoeken. Er is parkeergelegen173

heid voor circa 30 auto's. Vanuit het bezoekerscentrum, dat deel uitmaakt van een oude buurtschap
in een water- en moerasgebied, kan men een natuurpad volgen langs een tjasker (oud molentype), over
een paar "Gieterse" brugcfetjes, naar een zgn. veenschuur en veentent, die herinneren aan de tijd dat dit
land o.a. door winning van turf op grote schaal is ontstaan.
De centra zijn experimenten, wijzigingen zullen wellicht nodig zijn. De mogelijkheid tot ontvangst van
scholen bestaat, evenals voorlichting, die aangepast
is bij de seizoenen.
De openingstijden van de bezoekerscentra na 1 september, resp. 31 december 1971 worden in het tijdschrift "Natuurbehoud" bekend gemaakt.

Interessante publikaties
Kampeerterreinen. Samengesteld door A.P.C. Kerstens en P. Loos. Rapport 2 van de Werkgroep Inrichting Recreatieobjecten in de Openlucht, secretariaat Menno van Coehoornsingel 16, Zwolle.
Een overzichtelijk boekje waarin de ontwikkeling van
het kamperen, de ruimtelijke, technische en economische aspecten alsmede de voorzieningen uitgebreid
behandeld worden. Zeer instructief zijn de vele
tekeningen en schema's van kampeerplaatsen en
voorzieningen, waaruit geïnteresseerden zeker ideeën
kunnen opdoen.

Het snoeien van loofbomen. Samengesteld door
G. N. Spaarkogel, W. F. Taffijn en P. H. M. Tromp
(tekst), J. B. W. Weg (foto's) en W. Valen (tekeningen). Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs, Koningsweg 35e, Arnhem. Prijs ƒ4,—.
Een voortreffelijk verzorgd instructieboekje dat met
duidelijke tekst en vele illustraties het waarom en het
hoe van het snoeien uiteenzet voor personeel dat met
aanleg en onderhoud van beplantingen is belast.
Houtsoorten met bijzondere eisen, gereedschappen
en arbeidsmethoden worden systematisch behandeld.

Ons welzijn en de luchtvervuiling. Samengesteld door
IJ. Buurma. Recreatiebrochure nr. 11 van de A N W B ,
postbus 2200, 's-Gravenhage. In principe gratis verkrijgbaar (voor extra exemplaren kan ƒ 2,50 per stuk
worden berekend).
Een door zijn zakelijke betoogtrant en vaak onheilspellende foto's haast beklemmend werk dat de lezer
doordringt van de gevaren van luchtverontreiniging en
de noodzaak van maatregelen. Uitvoerig wordt ingegaan op de oorzaken en soorten van luchtvervuiling
en de gevolgen daarvan, terwijl de bestuurlijke maatregelen, alsmede de wet Inzake luchtverontreiniging
eveneens veel aandacht krijgen.

Heidevelden en tuinen. Samengesteld door P. H. M.
Tromp, G. Sissingh en H. F. H. Blankwaardt. Nieuwe
uitgave door de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs, Koningsweg 35e, Arnhem van een artikelenreeks uit het tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (1968). Prijs ƒ2,50.
Voor ieder die met heide te maken heeft een prettig
leesbare en instructieve publikatie waarin de drie
auteurs ingaan op aanleg-, herstel- en onderhoudsproblemen, de historie en successie van onze heidevelden en schade door de heidekever.
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Het volgende rondschrijven bereikte de redactie:
Beperking van de maatvoering van rondhoutsortimenten voor agrarische-, bosbouwkundige-, cultuurtechnische- en civieltechnische werken
Mijne heren,
Van oudsher hebben in ons land leveranciers en gebruikers van rondhout gewerkt met een grote verscheidenheid aan sortimenten. Thans echter is het zo
dat tegenover de ruime keuzemogelijkheid een aantal
duidelijke nadelen staan: het aanhouden van een
grote voorraad, gepaard gaande met grote renteverliezen; het niet of nauwelijks kunnen mechaniseren
van de produktie en van het transport.
Met name door de stijgende loonkosten begint de
bewerking van rondhout thans vooral in economische
zin minder aantrekkelijk te worden. Producenten, bewerkende industrieën en handel zijn gedwongen te
zoeken naar andere exploitatievormen, voorraadbeheersing en continuïteit in leveranties. De laatste
jaren ontwikkelt zich een streven naar beperkter
maatvoering, beter inzicht in de aankoopplanning en
eenvoudiger voorraadcontrole. Het is duidelijk dat
producenten en gebruikers gelijkelijk baat zullen hebben bij een maatbeperking van de rondhoutsortïmenten zoals die nu nog aan de markt zijn.
Voor ondergetekenden was het voorgaande aanleiding tot een gesprek hierover. Zij zijn daarbij
overeengekomen uiterlijk vanaf 1 juli 1971 uitsluitend
nog partijen rondhout te leveren, c.q. af te nemen,
dan wel in ontwerpen en/of bestekken voor te schrijven, waarvan de maten liggen tussen nieuw vastgestelde waarden.
Een overzicht van de te voeren maten — die aan
de praktijk getoetst zijn — zenden wij u hierbij toe.
(Zie pag. 176. Red.)
Het is de bedoeling deze beperkte maatvoering te
zijner tijd in een officiële norm te verwerken, welke
normalisatie dan eventueel aan de KVH 1970 kan
worden toegevoegd.
Wij vertrouwen dat wij u met het voorgaande een
dienst bewijzen.
Hoogachtend,
Algemene Vereniging Inlands Hout.
Commissie Inlands Hout van het Bosschap.
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging
Cebeco.
Rijkswaterstaat.
Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (V.H.N.).
Correspondentie-adres:
Centraal Secretariaat,
Prinsengracht 142,
Amsterdam-2.
Tel. 020-24 56 55 en 6 36 26.
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