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Aansluitend wordt op het terrein van het Brabants
Landschap een excursie gehouden.
Deelname is gratis. Aanmelden kan bij de Stichting Populier, Postbus 253, 6700 AG Wageningen,
e-mail: info@populierenland.com, tel: 0317-466563.

Nieuwe voorzitter
Bosschap
Het bestuur van het Bosschap heeft mevrouw A.
Jorritsma-Lebbïnk voorgedragen als de nieuwe
voorzitter van het Bosschap. De benoeming gaat in
op 25 september a.s.
Het Bosschap, ingesteld in 1954, is het bedrijfschap
voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt en
vormt daarmee een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie waarin werkgevers en werknemers op het
gebied van natuur- en bosbeheer in Nederland vertegenwoordigd zijn.
Mevrouw Jorritsma volgt als voorzitter de heer
P. Mangelmans op die vanaf 1996 voorzitter was. In
deze periode heeft heroriëntatie plaats gevonden
op de rol en de positie van het Bosschap: het betreft
de ontwikkeling van een bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt naar het
publiekrechtelijke bedrijfsorgaan zoals wij dat nu
kennen. Naast het verder uitwerken van deze heroriëntatie zal de komende periode een van de belangrijkste aandachtspunten zijn het onder de aandacht brengen en houden van de belangen van de
bedrijfstak.
Mevrouw Jorritsma, oud-kamerlid en oud-minister,
is thans burgemeester van Almere.

Excursie "De populiernatuur, milieu en
landschap"
Actie Populierenland, een initiatief van de stichting
Populier, houdt op 17 september een excursie bij
Herberg de Schutskuil in Oirschot. Het doel van deze
excursie is het overdragen van informatie over de rol
van de populier voor ecologie en milieu, en inzicht te
verschaffen in de manier waarop hiervan gebruik gemaakt kan worden bij de aanleg en het beheer van
(populieren)bossen. Tevens wordt op deze dag de
nieuwe brochure van de Stichting gepresenteerd.
Na de presentatie van de nieuwe brochure door de
stichting Populier, wordt een korte inleiding gehouden door de heer Van Jngen over "De populier bij
het Brabants Landschap".
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Principe-akkoord raamcao bos en natuur
In de Commissie Sociale Zaken Bosschap (CoSZ)
hebben de partijen in juli bij de onlangs afgelopen
cao voor de particuliere bosbouw een principe-akkoord bereikt over een stelsel van arbeidsvoorwaarden. Dat in het vervolg door het leven gaat als
'raam-cao bos en natuur'. Naar verwachting zullen
de cao-partijen begin september het principe-akkoord in een definitief akkoord omzetten.
De raam-cao bos en natuur is het eerste resultaat
van een jarenlange zoektocht in de sector bos en
natuur op weg naar:
- verbreding en verdieping van de cao voor de particuliere bosbouw, en
- harmonisatie van diverse in de sector voorkomende arbeidsvoorwaardenregelingen.
De raam-cao bos en natuur heeft een looptijd tot en
met 31 mei 2005.
In de nieuwe cao is invulling gegegeven aan de
wens om te komen tot een functiewaarderingssysteem. Met behulp van een extern bureau is dit systeem opgezet.
Enkele andere punten uit het principe-akkoord zijn:
• wel loonsverhoging, geen prijscompensatie, (tijdens de looptijd worden vier keer loonsverhogingen doorgevoerd)
• wijziging vakantietoeslag.(vakantietoeslag wordt
verlaagd, met tegelijkertijd een eenmalige verhoging van de brutolonen: per saldo gaan de werknemers er iets op vooruit)
• invoering deeltijd-vut. (mogelijkheid voor werknemer om voor 50% in de vut te gaan, en voor 50%
door te werken. Overigens is de werkgever niet
verplicht dit dienstverband ook aan te bieden)
• invoering pensioenspaarregeling, (ter 'vervanging' van de voormalige premiespaarregeling
wordt een pensioenspaarregeling ingevoerd)
Meer informatie: Het Bosschap, Postbus 769,
3700 AT Zeist, tel. 030-6930130.
E-mail: algemeen@bosschap.nl,
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