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Van Medenbach de Rooy meent, dat men voor zaaghout eventueel kan overgaan op
andere soorten dan de Douglas ; met paalhout is dit niet zo gemakkelijk. Bovendien
kan men gemakkelijker zaaghout importeren darf paalhout.
Vcenendaal acht het mogelijk, dat een sterkere dunning de houtkwaliteit ongunstig beïnvloedt. Bij een sterke dunning neemt de jaarringbreedte toe, waardoor de
kwaliteit van het zaaghout wellicht zal dalen. In Duitsland is de prijs van. zware
voorlopers in een Douglasbos minder» omdat de jaarringbreedte groter is en daardoor dc
bewerkbaarheid van het hout geringer.
$ecking kan deze mening niet onderschrijven. Door een sterkere dunning bereikt
men juist het ontstaan van een gelijkmatige jaarringbreedtc.
Veen meent, dat het niet ongunstig is, als de jaarringbreedte toeneemt. De Douglas
vormt slechts weinig voorjaarshout, daar de maximale groei pas optreedt, als de
vorming van voorjaarshout is beëindigd.
Vervolgens komt een tweetal vragen van Van Vloten ter sprake. De vraag of bij
een sterke dunning de omloop hoger zal worden, wordt door Becking bevestigend beantwoord. Bij de financiële omloop wordt de opstand dan gekapt, wanneer het waardeaanwaspercentage daalt beneden de aangenomen bosrentevoet. Daar het houtvoorraadkapitaal bij een sterke dunning geringer is, zal het langer duren voor het kritieke punt
wordt bereikt.
Ten aanzien van de vraag of een korte omloop bodemverslechterend werkt, releveert Becking aan de ervaringen in Saksen, waarbij de korte omlopen een bodemachteruitgang tot gevolg hadden. Bij de huidige stand van wetenschap, zullen deze
gevolgen echter wel kunnen worden opgevangen.
Tenslotte wordt nog gediscussieerd over de omzetting van grovedennenbossen in
Douglasbossen. Bij verjonging onder scherm wordt een opstandsklimaat geschapen,
dat voor de Douglas zeer gunstig is. Bovendien behoudt men gedurende de eerste
jaren nog een gedeelte van de aanwas van de oude opstand, waarbij deze aanwas wordt
geconcentreerd op de meest waardevolle individuen.
Veen meent dat bij verjonging onder scherm het opstandklimaat voor de Douglas niet
gunstiger is, omdat Douglas van goede herkomst geen nachtvorstschade ondervindt.
Door de eerste jaren nog een scherm aan te houden, wordt de aanwas wel is waar nog
enige tijd behouden, maar dit voordeel wordt te niet gedaan door een minder gunstige
ontwikkeling van de Douglas.
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1. Bosbouwweten schap begon statisch: begin 19e eeuw bosrente rekening, bosinrichting, houtmeetkunde van afzonderlijke bomen en gelijkjarige cultuurbossen (boomtafels, massatafels) ; kaalkap, zuiver
naaldhout. Men beschouwde het bos als een mathematische houtfabriek : weinig belangstelling voor bodemkunde. Evenmin als in de
industrie zo goed als geen belangstelling voor arbeidsvragen,
2. In 1838 begon F. W . Taylor met zijn eerste efficiëncy onderzoek
bij de Betlehem Steelworks ; resultaat: met 140 man deed hij evenveel als vroeger met 400—600; de kosten van opscheppen van erts
daalden van 8 ct tot 4 ct per ton,
3. Het is U allen bekend, hoe dit in de industrie is voortgezet en uitgegroeid.
4. Eind 19e eeuw begint in de bosbouw belangstelling voor betere houtteelt, voor bodemkunde, voor gemengd ongelijkjarig bos.
5. Daarna komt de opkomst van selectie, kruisingen (speciaal : populier,
later: naaldhout.).
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6. Pas sinds ongeveer 1926 kreeg men belangstelling voor werktuigen arbeidsstudie.
7. Men begon met onderzoek van zagen en tevens met een onderzoek
naar tijdsverbruik bij de kap.
8. Resultaat daarvan was :
a) normalisatie der zaagtanden ;
b) opzetten van tijdtafels voor de kap.
9. Samen daarmee werd physiologisch onderzoek gedaan ; bosarbeid,
speciaal kappen is de zwaarst denkbare arbeid ; alleen om deze reden
al is arbeids-economie nodig.
10. a) In de kostprijsberekening No. .144 van het L.E.1. blijkt, dat van
de kostprijs van hout (exclusief rente en grondrente!) door arbeid wordt gevormd :
groveden
41 %
douglas
56 %
eik
23 %
populier
56 %
b) Dit lijkt dus wel een object om mogelijkheden tot bezuiniging
na te gaan.
11. Voorbeelden: Kleinere ploegen; langere rusttijden (energie I); opleiding van arbeiders (Ned, Heidemaatschappij 1952).
12. Spreker kan van Nederland nog niet veel definitiefs mededelen.
Gezocht wordt naar personeel.
Roept medewerking in.

D I S C U S S I E I N D E A L G E M E N E B I J E E N K O M S T O P V R I J D A G 28 N O V E M B E R
Becking stelt de vraag, of het juist is, om bij de berekening van de factor arbeid
in de kostprijsberekening van hout de renten geheel buiten beschouwing te laten. Men
komt op deze wijze tot moeilijk vergelijkbare cijfers. Betrekt men de factor rente in de
berekeningen dan kan men een inzicht krijgen in de werkelijke kosten verhoudingen.
Uit de kostprijsberekeningen van het L.E.L kan men concluderen, dat de cultuurkosten
een veel belangrijker factor vormen dan de oogstkosten, omdat de cultuurkosten gedurende een gehele omloop worden geïnvesteerd.
Kools kan deze mening onderschrijven. Hi] heeft de rente niet in beschouwing genomen, om aan te tonen, dat ook zonder renteberekening de factor arbeid zeer belangrijk is.
Oudemans acht het noodzakelijk, om in het C.A.O., waarin thans ongeschoolde
arbeiders en vakarbeiders worden onderscheiden, een splitsing door te voeren in drie
categorieën, n.1. ongeschoolde arbeiders, geschoolde arbeiders en vakabeiders, waarbij
de laatste categorie geldt voor arbeiders, die een vakopleiding hebben gehad. Onder de
huidige omstandigheden worden immers ongeschoolde arbeiders na twee jaar automatisch vakarbeiders.
Kools meent, dat men inderdaad in deze richting een oplossing zal moeten zoeken.
Evenals in de landbouw zal men in de bosbouw tot een werkclassificatie moeten komen, daar men anders met gelegenheidsarbeid belast blijft. Te veel nog wordt de
mening gehuldigd, dat bosarbeid door iedereen verricht kan worden.
Tromp wijst op de noodzaak om tot een gemeten tarief te komen. Pas dan kan een
rechtvaardige beloning mogelijk gemaakt worden.
Oudemans deelt mede, dat het vraagstuk van de werkclassificatie in de bosbouw
thans door dc werknemersorganisaties in studie is genomen.
Hudig vraagt, hoe aan arbeiders, die de bosarbeid niet als hoofdberoep hebben een
behoorlijke scholing kan worden gegeven.
Kools antwoordt voor deze kwestie voorlopig nog geen oplossing te zien.
De Hoogh en Houtzagers achten de seizoenarbeid geen bezwaar. Seizoenarbeiders

90
zijn zeker niet minder goed dan arbeiders in vaste dienst.
Naar aanleiding van deze vraag ontwikkelt zich een discussie over de moeilijkheid
van een rechtvaardige beloning van de bosarbeid. Gevolg van de rationalisatie is een
meerdere productie. De arbeider wenst dit echter ook uit te drukken in een hogere
beloning. Dit principe is rechtvaardig en wordt ook in de industrie algemeen toegepast. Een voortbestaan van de loonstop in de bosbouw zal een effectieve rationalisatie
altijd blijven bemoeilijken.
Tromp deelt mede, dat de werkgeversorganisaties een zeer loyaal standpunt innemen : het voordeel van de rationalisatie moet door beide partijen gedeeld worden.
Gerbranda vraagt of er verband bestaat tussen de leeftijd van de te vellen opstand
en de hoeveelheid calorieën die bij bosarbeid wordt gebruikt.
Kools deelt mede, dat hierover nog niet veel bekend is, maar dat er aanwijzingen zijn,
dat dit niet het geval zal zijn. W e l heeft het onderzoek op het gebied van de arbeidsphysiologie opmerkelijke resultaten gegeven. De bosarbeider verbruikt ongeveer 4500
cal. per dag. Een hogere prestatie is niet mogelijk.
Van Oldeneel vraagt of bij de velling en opwerking van hout een scheiding der
werkzaamheden te verkiezen is boven een uitvoering van alle werkzaamheden door één
persoon. Spr. acht het mogelijk, dat bij volledige vakbekwaamheid de verkregen
afwisseling in werkzaamheden psychologisch en physiologisch juister kan zijn.
Kools kan deze mening onderschrijven. Gebleken is, dat bij afwisseling der werkzaamheden door gebruik van verschillende spiergroepen, vermoeidheid minder sterk
optreedt.
Tromp releveert in verband hiermede aan onderzoekingen van Glaser. Deze heeft
een onderzoek ingesteld naar het verschil in zwaarte van verschillende werkzaamheden. Elke vakarbeider moet alle werkzaamheden kunnen verrichten. Tot dusverre
is betaald naar tijd. Het is rechtvaardig om daarnaast de zwaarte der werkzaamheden
in de beloning te betrekken.
Over de vraag of er voor bepaalde werkzaamheden specialisten moeten worden
aangesteld, ontwikkelt zich een levendige discussie.
Houtzagers meent, dat b.v. voor de sortering specialisten noodzakelijk zijn.
Memelink heeft ervaren,, dat dit .geenszins noodzakelijk is.
Kools wijst erop, dat het b.v. bij sorteringen wenselijk is het hout naar centrale
plaatsen te brengen, waar een specialist aanwezig Is, die aan de arbeiders, die dc
sortering uitvoeren aanwijzingen geeft.
O p de vraag van Hansen of het wenselijk is, dat de arbeider zijn eigen gereedschap
gebruikt, dan wel, dat het gereedschap door de werkgever wordt verstrekt, antwoordt
Kools, dat naar zijn mening elke arbeider met eigen gereedschap moet werken. Teneinde dit echter financieel mogelijk te maken, zal men naar een afbetalingssysteem
moeten zoeken.

GRONDBEWERKING EN DIAGNOSE
[232.21:237.1:114]

C. P. van Goor
Bosbouwproefstation T.N.O.
Zusammenfassung : Bodenbearbeitung und Standortsdiagnose
Inleiding.

Tot de belangrijkste bedrijfsmaatregelen in de bosbouw in Nederland
behoort zeer zeker de grondbewerking. Het is bovendien vaak een van
de meest kostbare. Twee redenen, die een nadere beschouwing over de
grondbewerking in al zijn bodemkundige aspecten ten volle rechtvaardigen. Te veel is omtrent het hoe en waarom en de werking van deze
maatregel onbekend en te veel wordt nog het nut van de bewerking gemeten naar de onmiddellijke bedrijfsresultaten van de verjonging of de
bebossing, zoals een snelle jeugdgroei, een vroege sluiting en een regelmatige bezetting. Wagenknecht (11), Hilf (1).
Grondbewerking is echter niet alleen een cultuurmaatregel, die de concurrende onkruidvegetatie bestrijdt en zo het kapitaal aan beschikbare

