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BOSARBEID IN D E S N E E U W
[323:322.1]
door

J. H. A. VAN HEEK

Iedere winter doet zich in de bosbedrijven weer de vraag voor in hoeverre het boswerk doorgang kan vinden, wanneer er -sneeuw is gevallen.
Over het algemeen worden losse arbeiders, in een belangrijke sneeuwperiode naar huis gezonden en komen dan krachtens de W . en W .
verzekering voor ondersteuning in aanmerking, een regeling die naar het
schijnt wel bevalt. Ten aanzien van de vaste arbeiders geldt dit niet,
maar er zal veelal getracht worden passend werk voor hen te vinden.
Het vellingswerk komt dan in de meeste gevallen stil te liggen, omdat
men dit niet goed of in het geheel niet uitvoerbaar acht
Ervaringen, opgedaan op het landgoed de Veldhoek onder Ruurlo,
hebben evenwel geleerd, dat men het vellingswerk daar bij een dik pak
sneeuw en strenge vorst wel kan laten doorgaan, zij het dat de productiviteit dan beneden de normale blijft. Teneinde dit te demonstreren, heeft
de heer H. R. Baron van Heeckeren van Keil een klein aantal belanghebbenden uit de kringen van Staatsbosbeheer, Landbouwhogeschool,
Bosbouwproefstation en particulier boswezen, uitgenodigd op een bijeenkomst te Ruurlo, die op 28 februari 1956 heeft plaats gevonden. De dooi
was toen weliswaar reeds ingevallen, maar het sneeuwdek had nog een
behoorlijke dikte. Bovendien was het hout nog grotendeels bevroren.
ïn een korte inleiding gaf de gastheer zijn kijk op het vraagstuk van
de velling en de houtbewerking in besneeuwd bos en hij bestreed het
vooroordeel, dat over het algemeen tegen zodanig werk bestaat. Mits
voorzien van speciale kleding, goed schoeisel, de juiste gereedschappen
en goede opleiding, kan de bosarbeider naar zijn mening het vellingswerk
in de sneeuw wel degelijk volhouden. Voor de ongetwijfeld mindere
prestatie dient hier echter, wanneer in accoordloon wordt gewerkt, een
toeslag te worden betaald, die vermoedelijk 20—30% zal bedragen. Tijdstudie zal het juiste toeslagpercentage moeten uitwijzen. Het maakt ten
aanzien van het schillen van dennenhout uiteraard een groot verschil uit,
of het al dan niet vriest, maar zelfs bij strenge vorst is het schillen, volgens de heer van Heeckeren, nog op beperkte schaal mogelijk. Het is
bekend, dat de weerzin van arbeiders tegen het werken in besneeuwd
bos, afgezien van de belemmeringen tijdens het werk, ook gedeeltelijk
moet worden gezocht in de soms moeilijke bereikbaarheid van het werkterrein. Doch alle moeilijkheden bij elkaar genomen, meende de heer van
Heeckeren, dat deze toch zijn te overwinnen. Ook in Skandinavië vindt
het boswerk, zelfs bij veel zwaardere sneeuwval, gewoon doorgang. Hij
meende, dat hier wellicht speciale oefening en opleiding nuttig kan zijn,
en opperde het denkbeeld, dat uit het fonds voor wachtgeld en werkloosheid, gelden beschikbaar zouden worden gesteld voor cursussen,
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waarin aan bosarbeiders een zodanige training gegeven zou kunnen wor-'
den.
De demonstratie, die in aansluiting hierop in een kaprijp grovedennenbos op het landgoed de Veldhoek plaats had, betrof het zagen, uitsnoeien, schillen en transporteren van dennen door een zestal arbeiders van
het landgoed. Het werk verliep vlot, alsof er geen sneeuw lag.
De heer van Heeckeren gaf uitleg over de gebruikte kledij en het gereedschap.
W a t de kledij betreft, wees hij
op de goede ervaring met het
winddichte veld-uniform van geallieerde parachutisten, dat tegen
sneeuw bestand is gebleken. Daar
sneeuw slechts een geringe handicap is, doch de koude een grotere rol speelt, is als bovenkleding
de wollen trui doelmatig gebleken. Het schoeisel is wellicht van
nog meer betekenis. De door de
Nederlandse Heidemaatschappij
uit Duitsland geïmporteerde rubber-bosarbeiderslaars, die een versterkte neus heeft, bevalt zeer
goed. Het verdient aanbeveling
hierin een vilten zool te leggen en
bij gebruik dan nog dubbele sokken te dragen. Zware vetlaarzen
zouden voor de arbeiders te .kostbaar zijn. Als handschoen zijn
speciaal die van dik nylon-garen
(zogenaamd mirlon) gemaakte,
goed bevallen. Voor bescherming Velling van zwaar hout in eenmanswerk
m2t
van de oren kan zo nodig van oor..timmersvans" bij sneeuw
kleppen of een bivakmuts gebruik
Foto copyright W. Steffen, De Steeg
worden gemaakt.
W a t de gereedschappen betreft, zijn de meeste voor normaal gebruik
beproefde zagen, bijlen en schilschoppen in het algemeen wel goed. De
zagen zullen echter iets nauwer gezet moeten worden. De „timmersvans"
is bij vorst zeer goed gebleken, evenals de Sandvikenzaag met verharde
tandpunten. Minder goed ging het met de trekzaag met beitelbetanding.
Bij de bijlen is regelmatig polijsten noodzakelijk, teneinde breuken te
voorkomen, terwijl zij wellicht iets botter dan normaal dienen te zijn. De
beste ervaringen, ook bij gewoon gebruik, heeft men opgedaan met
Zweedse bijlen. Het schillen levert in de regel moeilijkheden op, maar dit
is bij vriezend weer toch met goede wil nog uitvoerbaar; het tempo blijft
daarbij echter lager dan normaal. De schilschop moet beslist vlijmscherp
zijn. Voorts dient de hoek van de schilspade iets te worden veranderd.
Het transport van het gevelde hout naar een verzamelplaats vond ook
doorgang. Het uitslepen geschiedde met paard en mallejan. Het paard
was daartoe van winterbeslag voorzien, met een ijzeren plaatje onder de
hoef, om het zogenaamde ballen, de vorming van sneeuwklonters onder
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de hoeven, te voorkomen. De mallejan, een klein model met luchtbanden,
bleek in de hoge sneeuw goed te bevallen.
Het is mogelijk, dat onder de bovengeschetste omstandigheden velen
de voorkeur blijven geven aan het stilleggen van het werk, maar het valt
m.i. niet te miskennen, dat in het kader van opvoering van de productiviteit, dit vraagstuk inderdaad nieuwe aandacht verdient. Er zijn bovendien nog andere mogelijkheden om het boswerk doorgang te doen vinden, zoals het opsnoeien van houtopstanden, een nuttig werk, dat op zovele plaatsen nog achterwege blijft.
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Dr E. Holmsgaard, directeur van het Deense bosbouwproefstation en
H. A. Henriksen, afdelingschef aan dat proefstation hebben voordrachten
gehouden over onderscheidenlijk de naaldhoutteelt in het algemeen en
de produktie en de stabiliteit van het naaldhout. De beschouwingen en
de discussie zijn in het Deense bosbouw-tijdschrift gepubliceerd ; Dansk
Skovf. T. 40 (12), 1955 (551—591). Aan dit belangwekkende geheel,
dat getuigt van wel overwogen, door het verstand en niet door het gevoel
in het leven geroepen, houtteeltkundige beschouwingen, is het volgende
ontleend.
Zoals men weet is Denemarken van nature een loofhoutgebied. V a n
de ingevoerde fijnspar is bekend, dat deze in vergelijking met dat loofhout, aanzienlijke economische voordelen biedt. De Deense fijnspar is
vermoedelijk van Duitse herkomst. Dit is een gelukkige omstandigheid,
want uit proeven is gebleken, dat Scandinavische herkomsten, zelfs die
uit Zuid-Zweden, aanzienlijk langzamer groeien. Poolse en Roemeense
herkomsten zijn misschien nog beter dan de Duitse.
Fijnspar groeit het beste op Iemige zandgrond, doch doet het zowel
op de lichtste als op de zwaarste gronden. In het eerste geval vormt hij
ruwe humus, maar verjongt zich gemakkelijk. Op stijve leemgronden is
daarentegen sprake van een gemakkelijke vertering van het strooisel. De
ontwikkeling van het wortelgestel wisselt met de groeiplaats en kan derhalve niet steeds vlak worden genoemd.
Men heeft in Denemarken nog geen systematisch onderzoek gedaan
naar de eventuele achteruitgang van de produktiviteit van de grond bij
tweede en latere generaties fijnspar. In Saksen is dit verschijnsel welhaast
een klassiek voorbeeld van „heruntergewirtschaftete" bosgronden geworden, Hierbij mag overigens niet onvermeld blijven, dat deze theorie door
moderne bodemkundigen in Duitsland niet voor houdbaar wordt gehouden.

