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Inleiding.
D e arbeidsmethode is de leiddraad voor het verrichten van een op een
zeker doel gericht werk. D e arbeidsrationalisatie tracht deze methode zodanig te formuleren, dat de uitvoering van het werk met de hoogst mogelijke doelmatigheid, d.w.z. productiviteit, wordt verricht, waarbij tevens
rekening wordt gehouden met de laagst mogelijke inzet van kosten en
menselijke energie.
In de praktijk ziet men bij het verrichten van arbeid met een gelijk gericht doel verschillende methoden volgen. D e z e differentiatie kan een
gevolg zijn van bestaande omstandigheden, waardoor het werk niet op
dezelfde wijze kan worden uitgevoerd; een andere reden kan zijn dat de
methoden in kleinere of grotere onderdelen van het werk uitsluitend door
persoonlijke inzichten verschillén.
Het verdient uiteraard aanbeveling om bij werkzaamheden die zich
periodiek herhalen de meest doelmatige werkmethoden te vinden en doojr
te voeren. D e te volgen weg voor het samenstellen van een rationele arbeidsvolgorde is het analyse-onderzoek, waarbij de bestaande werkmethoden in onderdelen worden uiteengerafeld.
Bij deze analyse zullen in de eerste plaats de gebruikte gereedschappen,
eventueel machines, aan de beoordeling dienen te worden onderworpen;
ten tweede krijgt men bij d e analyse een goed inzicht in de volgorde
waarin het werk in zijn onderdelen wordt verricht. Meer of minder doelmatig gebruikte gereedschappen en gevolgde werkindelingen kan men
reeds bij dit analyse-onderzoek opsporen. Z o n d e r bezwaar kunnen deze
fouten in dit eerste stadium van onderzoek bij de vaststelling der werkmethoden worden vervangen.
In een tweede stadium kan de arbeidsanalyst met behulp van tijdstudies
een inzicht verkrijgen in de tijden nodig voor d e verschillende arbeidsonderdelen, waarbij door vergelijking eventuele fouten in het uitgevoerde werkschema naar voren komen.
O o k de kennis van de arbeidsphysiologie zal bij het onderzoek en de
samenstelling van een rationele werkmethode niet mogen worden gemist. D e arbeid zal met de minst mogelijke arbeidsinspanning dienen te
worden verricht. N a a s t de bestudering der arbeidsmethode in handkracht
met behulp van gereedschappen zal, w a a r mogelijk, naar een financieel
verantwoorde inzet van machines moeten worden gestreefd.
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Arbeidsmethoden
bij de velling.
In de hier ontworpen arbeidsmethode voor middelzwaar naaldhout zijn
de in het buitenland gepropageerde werkschema's aangepast aan een
. voor ons land in de praktijk gunstig beoordeelde wijze.
^

Werkobject.
Hierbij 'is als voorbeeld gekozen de werkmethode bij de vellingswerkzaamheden in een dunning van een grovedennenopstand. D e te vellen
bomen variëren in dikte, gemeten aan de stamvoet, van 15—25 cm, w a a r bij aangenomen wordt, dat alle werkzaamheden in één-mansarbeid kunnen worden verricht. V e r d e r wordt verondersteld, dat er geen opslag van
loofhoutsoorten of waardevolle onderplanting aanwezig is; de bodembedekking bestaat uit naaldenstrooisel, mos en/of grassenvegetatie.
Het gevelde hout moet ter plaatse van de velling worden gesnoeid en
geschild waarna het door paarden zal worden uitgesleept; deze laatste
arbeidsphase is niet in het werkschema opgenomen.
Voorbereidende
werkzaamheden.
D e richting der velling wordt door de werkleiding in verband met de
uitsleep van het hout en de bestaande wegen vooraf bepaald, waarbij zoveel mogelijk ook rekening wordt gehouden met verzwarende omstandigheden, als schuine stand der bomen, heersende windrichting, aanwezigheid van sloten of greppels.
N a de vaststelling van de velrichting worden de te vellen bomen door
de werkleiding gemerkt en wel aan twee zijden van de stam, waarbij rekening wordt gehouden met de volgorde der te vellen bomen, zodat de
arbeider niet nodeloos naar de gemerkte bomen behoeft te zoeken.
Werkinstructie
en oriëntering.
D e arbeiders moeten door werkleiding (boswachter of b o s b a a s ) vooraf, liefst ter plaatse, goed worden geïnstrueerd over de vellingsopdracht,
waarbij geen twijfel kan bestaan over de velrichting in verband met de
latere uitsleep, het al of niet schillen van de gevelde bomen, het verspreiden van het takhout e.d. A l s sluitstuk van de werkopdracht dient
aan de arbeider het accoord-tarief te worden medegedeeld. Nalatigheden
bij de instructie mogen nimmer ten laste komen van de arbeider, waarbij
hem achteraf extra werk wordt opgedragen zonder tariefwijziging of
vaststelling van een extra tarief voor het nog te verrichten werk.
D e arbeider oriënteert zich voordat hij aan de arbeid gaat, over de
grootte van zijn dagwerk in verband met het bepalen van zijn rustplaats;
deze plaats moet gedurende de gehele werkdag makkelijk te bereiken zijn,
zodat niet onnodig tijd met lopen verloren gaat.
Vel-arbeid.
Bij de vaststelling der arbeidsmethodiek wordt uitgegaan van de volgende algemene regels voor een rationele bosarbeid, waarbij naast tijdverlies ook onnodige vermoeidheid van de arbeider, voortvloeiend uit zijn
werk, wordt voorkomen.
1. D e bukhouding is vermoeiend en moet zoveel mogelijk worden vermeden.
2, Het voortdurend gespannen houden van spieren ( = statische arbeid)
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heeft stijfheid der spieren tengevolge en dient te wordén vermeden.
3. E e n werkstuk ( = de te vellen boom) wordt geheel afgemaakt,'voordat aan een volgend wordt begonnen, ter vermijding van onnodig heen
en weer lopen en het verrichten van eentonige spierarbeid,
4. D e gereedschappen moeten tijdens het werk op bepaalde plaatsen
worden gedeponeerd om onnodig heen en weer lopen en tijdverlies
. voor het opzoeken te vermijden.
5. D e rust- en schafttijden dienen op de juiste tijdstippen te worden ge, nomen en van voldoende duur te zijn, om oververmoeidheid der arbeiders en daling der prestatie te vermijden. D e voor d,e jéénmansarbeid benodigde gereedschappen zijn:
beugelzaag van 90 cm lengte of Jirizaag van 80 cm lengte '
bijl van 800—1250 gr met een 6 0 — 6 5 cm lange steel met knop
schilschop, licht model met lange steel en rubber knop of kruk.
kruisbok of steungaffel
zakwig
kledingstukken en hulpgereedschappen: een paar knielappen
een paar handschoenen
een regenzeil
• een wetsteen
i.
een vijl
een flesje petroleum
i
een reserve z a a g b l a d
een zakverbandtrommeltje.
Alle gereedschappen dienen van goede vorm en kwaliteit te zijn en
zich in goed onderhouden staat te bevinden.
D e arbeidsvolgorde, die de te verrichten onderdelen van hèt vellingswerk in logische opeenvolging weergeeft en waarbij de hierboven genoemde algemene regels voor een rationele bosarbeid in acht worden genomen, is voor de velling van middelzwaar naaldhout als volgt:
1. Opzoeken van een goede schaf tplaats, waarbij gelet moet worden
op een centrale ligging ten opzichte van het werk van de d a g .
2. Zich gereedmaken
voor de arbeid; naast het verkleden, waaronder
ook het aangespen van de knielappen wordt gerekend, moet het gereedschap worden gecontroleerd. Bijl, schilschop en zaag worden
met behulp van de wetsteen gescherpt.
3. Opzoeken van de te vellen boom en bepalen van de valrichting. Bij
duidelijk gemerkte bomen (dunning) en een vooraf aangegeven
hoofd-valrichting der bomen zal dit werkonderdeel zeer weinig tijd in
beslag nemen. T o c h zal voor iedere te vellen boom een nauwkeurige
valrichting vóór de velling moeten worden bepaald; deze correctie op
de hoofdrichting is noodzakelijk in verband met eventuele afwijkingen in kroon en stand van het individuele exemplaar of van de aan
de zijde der valrichting staande buur-bomen. W o r d t hieraan niet
voldoende aandacht besteed, dan kunnen aanzienlijke tijdverliezen
ontstaan door het vallen van de te vellen boom in de kroon van een
naaststaand exemplaar,
4. Neerleggen
van het gereedschap.
Eerst n a het bepalen van de definitieve valrichting wordt het niet direct te gebruiken gereedschap
(zie: sub. 5) zo geplaatst, d a t het zo dicht mogelijk bij de arbeids1
1
1
1
1
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

plaats is, doch tevens dé man niet in de w e g ligt. A a n te bevelen is
de betreffend gereedschappen, zaag en bijl, tegen een naaststaande
boom te plaatsen of op de grond te leggen en wel a a n de zijde van
de te vellen boom tegenovergesteld aan de valrichting. H e t kruisbokje of .de takgaffel, w a a r o p de gevelde boom wordt geplaatst, teneinde het schillen en uitsnoeien met een meer rechte rug te kunnen
verrichten, wordt op de juiste afstand naast de boom gedeponeerd,
zodat na het vallen van de boom het bokje is te grijpen. D e schilschop wordt echter niet weggelegd, daar hiermede allereerst moet
worden gewerkt.
Ontschorsen
van de onderstam en vrijmaken van de stam voet. M e t
de schilschop wordt 75 cm van de stam ontschorst; het : voordeel van
dit werk is in de eerste plaats dat met de schors ook zand wordt verwijderd, waardoor de zaag minder snel bot wordt. E e n tweede voordeel is dat bij het plaatsen van de bok onder de stam deze op de ondersteuningsplaats reeds geschild is. N a het schillen wordt om de
stamvoet het naaldendek, mos, takken en schors met behulp van de
voet terzijde geschoven.
Maken van de valketf en spintkap. D e schilschop wordt terzijde tegen een boom geplaatst en bijl en z a a g ter hand genomen, om vervolgens aan de zijde van de valrichting de valkerf aan de stamvoet te
maken en wel zo laag mogelijk. T e r weerszijden van de valkerf moeten de ibuitenste vezels van het spinthout met twee bijlslagen worden
doorgekapt, de z.g. spintkap. Hierdoor voorkomt men het eventueel
draaien van de stam tijdens d e val van de boom.
Afzagen van de stam. D e boom wordt a f g e z a a g d , waarbij de z a a g snede enkele centimeters hoger wordt gemaakt dan de valkerfzool;
bij te laag a f z a g e n worden de vezels tijdens dè val van de boom uit
het hout van de stam getrokken, hetgeen een kwaliteit-vermindering
van het hout veroorzaakt. In tegenstelling hiermede zullen bij juist
a f z a g e n vezels uit het stronkhout worden getrokken, die als de z.g.
„ b a a r d " aan het kopse einde van d e stamvoet te zien zijn. Bij het
zagen wordt bij eventueel klemmen van de zaag de zakwig gebruikt.
Afkappen
van de „baard" en plaatsen van de stam op de bok. M e t
zaag of bijl wordt onmiddellijk na het vellen van de boom de baard
verwijderd, w a a r n a de stam met het geschilde ondereinde op de bok
geplaatst. D e zaag is vooraf a a n een takstomp van een naastbijzijnde
boom gehangen, of zodanig neergelegd, dat het gereedschap makkelijk is terug te vinden.
Snoeien van de boom aan de bovenzijde. V a n de voet naar de top
wordt de stam aan de zij- en bovenkant gesnoeid, waarbij de man
aan één kant van de boom staat; takken die ten gevolge van de stand
aan de stam moeilijk zijn af te hakken, worden op de retourgang van
top naar voet afgesnoeid. D e takken worden onmiddellijk na te zijn
a f g e s l a g e n ter zijde geworpen, zonodig in het bos verspreid. E e n
zware tak in de kroon wordt niet vlak langs de stam afgekapt, doch
op stomp, met een lengte van zh 50 cm, afgeslagen. Deze takstomp
wordt na het schillen (zie: sub 10) benut voor het kantelen van de
stam.
Schillen van de boom aan de bovenzijde. A a n de stamvoet teruggekeerd wordt de bijl met de schilschop verwisseld en wordt de boom
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van de bovenzijde en zover mogelijk aan "de zijkanten geschild, w a a r bij de man a a n één kant van de boom staat. Hierbij is het van belang,
d a t minstens 2 / 3 van de stam-omtrek, gerekend van de bovenkant van
de stam, geschild wordt. N a het schillen wordt de boom met behulp
van de takstomp (zie: sub. 9) gekanteld.
11. Snoeien van de boom aan de keerzijde. Onder achterlaten van de
schilschop bij de top wordt teruggelopen naar de stamvoet, alwaar
s
met de bijl de keerzijde van de stam wordt gesnoeid.
12. Schillen van de boom aan de keerzijde. D e bijl wordt teruggeworpen
naar de stamvoet en de stam wordt afgeschild. Het werpen van gereedschap is alleen geoorloofd bij niet naakte grond.
13. Af tillen van de stam van de bok en oppakken van het
gereedschap.
A l s laatste arbeids-onderdeel wordt n a de boom van de bok te hebben getild, het gereedschap opgenomen en een volgende gemerkte
boom opgezocht.
D e hier geformuleerde arbeidsvolgorde moet nimmer als een werkmethode worden beschouwd »waarvan niet in details mag worden a f g e weken. O m een voorbeeld te noemen is het gebruik van een kruisbok of
steungaffel minder practisch, indien de bomen krom zijn, d a a r bij het
kantelen de stam steeds zo draait, dat de bocht naar beneden hangt. O o k
kan de volgorde van de onder 9 t/m 12 genoemde werkonderdelen anders worden ingedeeld, waarbij eerst de stam geheel wordt gesnoeid en
vervolgens geschild. Hierbij moet men echter de stam tweemaal kantelen;
men heeft echter geen leegloop zoals onder punt 11 werd aangegeven.
Tenslotte dient de man tijdens d e korte rusttijden en langere schafttijden te g a a n zitten op een gevelde boom of op d e grond (nimmer op
natte g r o n d ) , waarbij hij bij pauzeren langer dan 5 minuten steeds een
j a s moet aantrekken om geen koude te vatten.
D e z e rusttijden kunnen zonder bezwaar worden benut om naast het
drinken van thee, koffie of melk en het nuttigen van het medegenomen
voedsel, ook het gereedschap en wel speciaal de bijl en de schilschop opnieuw met behulp van de wetsteen te scherpen.

