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BERICHT VAN HET BOSSCHAP
Sociale
aangelegenheden
Op 26 mei, 21 juli en. 14 augustus 1959 kwam de hoofdafdeling Sociale
Zaken van het Bosschap bijeen en besteedde onder andere aandacht aan
de navolgende onderwerpen:
Werkclassificatieonderzoek
O p 26 mei wijdde de hoofdafdeling een laatste bespreking aan het
ontwerp-rapport inzake de werkclassificatie in de bosbouw, uitgebracht
door het Raadgevend Bureau ir. B. W . Berenschot N . V . In het bijzonder
werden de graderingstabellen uitvoerig besproken.
N a deze vergadering, die werd bijgewoond door twee vertegenwoordig
gers van het Bureau Berenschot, heeft genoemd Bureau in juni zijn rapport aan het bestuur van het Bosschap uitgebracht. Het bestuur van het
Bosschap heeft inmiddels het werkclassificatierapport aan de hoofdafdeling ter hand gesteld om het naar goeddunken te gebruiken bij de
besprekingen betreffende de lonen in de bosbouw. Het ligt in het voornemen in een afzonderlijk artikel meergenoemd rapport te bespreken.
C.A.O» voor de bosbouw
D e C.A.O. voor de bosbouw is verlengd tot 1 oktober 1959. V a n de
zijde van de drie Landarbeidersbonden en van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren heeft de hoofdafdeling inmiddels voorstellen
ontvangen inzake de nieuwe C.A.'O.
D e werknemersorganisaties hebben in een gezamenlijk schrijven doen
weten dat zij van mening zijn dat voor de komende periode in hoofdzaak
aandacht zal moeten worden geschonken aan de invoering van de werkclassificatie en de daarmede verband houdende loonwijzigingen. Zij hebben daarbij echter het voorbehoud gemaakt, dat wanneer van werkgeverszijde met betrekking tot andere arbeidsvoorwaarden voorstellen worden
gedaan, zij hun verlangens ten aanzien van de vakantierechten, onwerkbaar weer e.d. ook ter tafel zullen brengen.
V a n werkgeverszijde is gesteld, dat bij de loonbepaling werkclassificatie één van de hulpmiddelen is, doch dat ook andere factoren, zoals de
economische toestand van de bedrijfstak, van invloed kunnen zijn. Bovendien werd erop gewezen, dat van werkgeverszijde altijd een slag om de
arm is gehouden wat betreft de toepassing in de praktijk van de werkclassificatie.
In de volgende vergaderingen van de hoofdafdeling zullen de besprekingen inzake de nieuwe C.A.O. worden voortgezet.
Bosbrand weer
Op 19 juni 1959 zijn de Werkcommissie Bosbrandweer en eveneens
de Commissie Bosbrandweer te Utrecht in vergadering bijeen geweest.
Persbericht
D e werkcommissie besloot een persbericht uit te geven, waarin de
nadruk werd gelegd op de grote activiteit van de regionale bosbrand-
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weerorganisaties, Dank zij de voortdurende paraatheid en het doortastende optreden van de regionale bosbrandweerorganisaties vernielde het
grote aantal bos- en heidebranden van de laatste weken slechts betrekkelijk kleine stukken bos en heide.
Begroting 1960
De Commissie Bosbrandweer stelde in zijn vergadering de door de
werkcommissie ontworpen begroting bosbrandweer vast, totaal belopende
ƒ 24.407. V a n dit bedrag wordt ƒ 4.500 voor propaganda en voorlichting
besteed. Praktisch het gehele resterende bedrag wordt verdeeld over de
regionale bosbrandweerorganisaties. In de Rijksbegroting 1959 is een
bedrag van ƒ 15.000 uitgetrokken als bijdrage aan het Bosschap voor de
bosbrandbestrijding.
Audiëntie Minister van Landbouw en Visserij
D e voorzitter en secretaris van het Bosschap hebben inmiddels op
2 juli 1959 in een audiëntie bij de minister van Landbouw en Visserij,
waarbij ook de directeur van het Staatsbosbeheer aanwezig was, erop
aangedrongen een hoger bedrag beschikbaar te willen stellen. Het grote
belang van een goede bosbrandweer is ook dit jaar weer gebleken. D e
regionale organisaties hebben tot nu toe reeds zeer grote bedragen aan
blus- en waaklonen moeten uitgeven, die de begrote bedragen verre
overtreffen. D e minister heeft het verzoek van het Bosschap in welwillende overweging genomen.
Stichting Bosbrandweer Nijmegen en Omstreken
D e vergadering nam er kennis van dat op 23 april 1959 te Nijmegen is
opgericht de Stichting Bosbrandweer Nijmegen en Omstreken. Deze
Stichting strekt zijn activiteit uit over de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Ubbergen, Mook en Middelaar, Heumen en Overasselt, Gennep,
Ottersum en Wijchen.
Tot voorzitter van de nieuwe stichting is gekozen de heer J. T . Hendrix, burgemeester van Mook en Middelaar, en tot secretaris de heer
ir. B. J. L. Beunders» houtvester bij het Staatsbosbeheer.
Cursus bosbrandbestrijding
Op voorstel van de Werkcommissie Bosbrandweer adviseerde de Commissie Bosbrandweer op haar vergadering van 13 juni 1958 het bestuur
een deskundigencommisie in te stellen, die tot taak heeft het uitwerken van
een afgerond voorstel inzake het organiseren van een korte cursus bosbrandbestrijding voor de technische leiders.
Het is namelijk meermalen gebleken, dat de met de leiding van de bosbrandbestrijding belaste personen, vooral de jongere technische leiders,
op dit gebied onvoldoende ervaring hebben, met het gevolg dat door een
verkeerde aanpak van de bosbrand onnodige schade kan ontstaan D e
Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs - B. P. O. - wil gaarne in overweging nemen in hoeverre zij in staat is aan een dergelijke cursus haar medewerking te verlenen. Ook zal de in te stellen commissie kunnen onderzoeken of het mogelijk is een korte instructie over bosbrandbestrijding in
te passen in het kader van de B. P. O.-rationalisatiecursus.
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Het bestuur van het Bosschap stelde op 13 augustus 1958 de vorenbedoelde commissie in, waarin de navolgende personen zitting hebben: ir.
P. H. M . Tromp, voorzitter, P. J. Drost, D. Meenhorst, ir. W . L. Jansen
en Chr. Tiemens, leden, alsmede mr. J, H. Kist, secretaris.
D e commissie heeft reeds 7 maal vergaderd en een concept voor een
cursus opgesteld, waarvan de onderdelen thans worden uitgewerkt.
Verzekering bosbrandweerpersoneel
Tot voor kort stond in de taakomschrijving van het personeel van het
Staatsbosbeheer niets omschreven over hulp en leiding bij het blussen van
bos- en heidebranden op gronden van derden. Dit had tot gevolg dat,
mocht aan een personeelslid van het Staatsbosbeheer, tijdens het blussen
van een dergelijke brand, bij het geven van leiding bij het blussen of tijdens het uitrukken of inrukken, een ongeluk overkomen, hij niet voor een
verhoogd invaliditeitspensioen in aanmerking kwam. D e minister heeft
thans besloten, na het rapport van een door hem ingestelde commissie gehoord te hebben, dat het blussen van branden op gronden van derden behoort tot de vaste taak van de ambtenaren van het Staatsbosbeheer.
Waarschuwingsborden bosbrandgevaar.
D e Commissie Voorlichting en Propaganda Bosbrandweer heeft in
haar vergadering van 1 september 1959 de mening uitgesproken, dat het
nuttig zou zijn de boseigenaren nogmaals te wijzen op het bestaan van de
waarschuwingsborden bosbrandgevaar voor boswegen. Deze driehoekige
bordjes van aluminium, met zijden van 25 cm., zijn voorzien van rode opstaande randen en aan de basis het woord brandgevaar, terwijl in het
witte middenvlak de afbeeldingen van een kampvuur, een cigaret en een
brandende lucifer zijn aangebracht.
Het Bosschap stelt deze borden ter beschikking voor de prijs van f 1
per stuk, hoewel de eigenlijke kostprijs het dubbele bedraagt. Eventuele
bestellingen kan men richten tot het Bosschap, Laan Copes van Cattenburch 100 te 's Gravenhage, bij voorkeur door overschrijving van het verschuldigde bedrag op giro nr. 6792.
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