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INTERNATIONALE SAMENWERKING
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door
J. Th. OVERBEEK

D e „Joint Working P a r t y " voor veilingstechniek en opleiding van bosarbeiders hield in Juni 1954 een samenkomt. Deze „Joint Working P a r t y "
bestond uit de leden van het vroegere „Pilot-committee", aangevuld met
andere landen-leden van de F . A . O . en de E . C . E . Bovendien werden aan
deze „Joint Working P a r t y " technische adviseurs uit d e V . S . , C a n a d a
en van de Internationale Arbeidsorganisatie toegevoegd. Zodoende kon
in brede kring een aantal technische onderwerpen worden behandeld.
T e n einde de gelijkgerichte experts samen te brengen werden 3 werkgroepen ingesteld.
A.

Werkgroep:
Werkmethoden
en
Werktechniek,
In de eerste plaats werden de resultaten besproken van de onder bescherming van het „Pilot-committee" uitgevoerde internationale prestatiever gelijking in de W e s t - E u r o p e s e bosbouw. D e uitkomsten toonden
de waarde van dit onderzoek aan voor het beoordelen van de juiste werkmethode en de werkorganisatie. D e z e variëren naar gelang van de omstandigheden. D e variaties waren zo groot, dat de toegepaste methode
geen mogelijkheid bood om de oorzaak der optredende grote prestatieverschillen op te sporen. T e n einde deze studie méér resultaten te doen
opleveren en mede voor het reguleren van de lonen in d e bosbouw, acht
men het gewenst, dat regionale studiegroepen worden gevormd, die deze
prestatievergelijking regionaal zullen voortzetten, Nederland zou in
hoofdzaak samen moeten werken met de noord-Europese groep voor het
vellingswerk in naaldhout
In de tweede plaats werd besproken de door Prof. Gläser uitgevoerde
studie: „Criteria voor de juiste veltechniek en vellingsmethode in de
Europese bosexploitatie". Voorts werden nauwkeurig nagegaan de door
Gläser in zijn rapport gedane uitspraken en aanbevelingen ten aanzien
v a n : samenstelling der werkploegen, aanbevolen gereedschappen,• vormen van zagen, zaagtanden, bijlen en schilschoppen, A a n Nederland
werd bijvoorbeeld aanbevolen om in het tweemanswerk de korte beugelzagen van 1,10 m lengte af te schaffen ten gunste van langere beugelzagen, of. zelfs, om de tweemansbeugelzagen helemaal te vervangen door
trekzagen.
Bij het onderzoek is tevens gebleken, dat er in een aantal landen merkwaardige verschillen bestaan tussen de aanbevelingen van de wetenschappelijker instellingen en d e toepassingen in de practijk. Daarom doet
de werkgroep de suggestie om aan de landen-leden voor te stellen, stappen te ondernemen, ten einde te verzekeren, dat de uitkomsten van het
Aangekondigd in het verslag van de zevende zitting van de Europese bosbouw^
commissie N.B.T. 27 (3) 1955 (59).
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wetenschappelijk onderzoek zonder uitstel ter beschikking van de practijk
komen.
. D e eerste trainingscursus voor tijdstudie-experts in de bosbouw in 1953
te Zürich gehouden, heeft het mogelijk gemaakt, dat men een internationale prestatievergelijking kon maken. M e n kwam op deze cursus tot eensgezindheid over de te volgen tijdstudiemethode. Deze eerste cursus werd
gevolgd door een tweede in 1954, waaraan Ir A . G . Gerritsen ( W a g e ningen) wederom deelnam. O p deze laatste cursus kon de door Ir Gerritsen toegepaste tijdstudietechniek, met behulp van multimomentopnamen, worden getoest aan de ervaringen van de Europese experts. Deze
methode vond een gunstige ontvangst, zodat deze thans op ruimere schaal
wordt toegepast voor het opnemen van de benodigde tijden voor nevenhandelingen in het vellingswerk.
Voortgang met het houden van tijdstudiecursussen en een groep te
vormen, die deze cursussen ook in de toekomst organiseert, werd sterk
aanbevolen. Dit voorstel werd door de „Joint Working P a r t y " overgenomen.
Voorts werd het onderzoek naar de verdere mogelijkheden van het
eenmanswerk van groot belang geacht, alsmede dat, waarbij mechanische
hulpmiddelen worden gebruikt. D e toepassing daarvan heeft in de vellingsarbeid een belangrijke productieverhoging per man/uur tot resultaat
gehad. D e mening bestaat, dat studie van dit onderwerp zal leiden tot
voortgezette productieverhoging.
B. Werkgroep:

Mechanisatie

van

Bosiverkzaamheden.

In deze werkgroep werden drie studies gewijd aan de bosbouwtractoren, aan de te stellen eisen en de exploitatiekosten. Het zou op deze
plaats te ver voeren ze te bespreken.
Een interessante Studie van de hand van Prof. Sundberg ( Z w e d e n )
over motorzagen vond veel bijval. D e resultaten van deze studie kunnen
in het kort als volgt worden s a m e n g e v a t :
1. Het omzagen der stammen vergt 15—20 % van d e totale oogsttijd.
2. Het energieverbruik bij het zagen is zeer hoog; het ligt, bij het omzagen van dikkere stammen in éénmanswerk, tegen de maximale grens
van het menselijk vermogen.
3. D e kettingzagen zijn zo ver ontwikkeld, dat ze voldoende betrouwbaar kunnen worden geacht.
4. D e energie, die een bosarbeider moet leveren voor het omzagen van
een stam, is geringer bij het gebruik van een kettingzaag, dan bij het gebruik van een handzaag.
5. Of men algemeen tot het gebruik van motorzagen zal overgaan, is
van 3 factoren afhankelijk. Deze zijn: de beschikbare arbeidskrachten, de
aanschafkosten en de exploitatiekosten van een motorzaag. Prof. Sundberg zal deze studie voortzetten, vooral met het oog op de door d e gebruikers te stellen eisen.
V a n de hand van M . Kantola (Finland) verscheen een uitvoerig praeadvies over het laden van naaldhoutstammen op trucks. Het laden van
naaldhoutstammen werd geanalyseerd bij het gebruik van verschillende
in de handel verkrijgbare hulpmiddelen en onder de meest uiteenlopende
omstandigheden. Het doel van deze analyse w a s het vinden van de snel-,
ste laadmethode. D e verkregen resultaten tonen, dat verdere ontwikkeling
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van het laden van stammen mogelijk is en dat deze zal leiden tot besparingen. Hiertoe is het nodig om de juiste laadwerktuigen te vinden, doch
ook om opslag, werkorganisatie en werktechniek aan deze laadwerktuigen aan te passen.
Werkgroep en „Joint Working P a r t y " achten het gewenst, dat de heer
Kantola zijn studie voortzet en dat hem volledige steun wordt verleend,
door hem op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied
van deze laadtechniek.
C . Werkgroep

: Opleiden

van

bosarbeiders.

Deze werkgroep komt tot de uitspraak, dat er geeii standaardwerkmethode bestaat, die aan leraren, belast met de opleiding van bosarbeiders,
onderwezen zou kunnen worden en dat het dus ook nog geen zin heeft,
om bijvoorbeeld regionale studiegroepen voor dit onderwijs te vormen.
D e werkgroep meent een duidelijk onderscheid te moeten maken tussen organisatoren en leiders van opleidingscursussen tegenover technische instructeurs. Voor de beide groepen acht men de uitwisseling van
informaties en van specialisten van belang.
M e t de prae-adviseur, de heer Ensenat, van de Internationale Arbeidsorganisatie te Genève (I.L.O.), is men van mening, dat deze uitwisseling
zich van zelf, op internationale basis gaat ontwikkelen. M e n kan de internationale hulp vooralsnog beperken tot wederzijdse hulp. Deze kan
men verlenen door steun te bieden, indien groepen van experts een bezoek willen brengen aan opleidingsinstituten in het buitenland.
D e opleiding van bosarbeiders heeft veel belangstelling gevonden bij
het zojuist genoemde I.L.O. en men zal deze instantie ook verder inschakelen om tot een volledig programma voor deze scholing te komen.
Bovendien beveelt de werkgroep aan, om door de Internationale Arbeidsorganisatie, dus op internationale basis, een studie te laten maken
van de gezondheid en de veiligheid der bosarbeiders.
In de plenaire zittingen, waar de bereikte resultaten van de drie hiervoorgenoemde werkgroepen werden besproken, kwamen voorts de volgende punten aan de orde.
1. Een korte toelichting van Prof. Glaser op het aanvaarden van het
Oxford-decimaal-systeem voor de bosbouwclassificatie, rubriek 3, Arbeidswetenschap.
2. Voorts gaf Prof. Glaser een toelichting op de door hem samengestelde bibliografie voor de bosarbeidswetenschap.
3. Een programma voor toekomstige activiteiten. Dit omvat het voortzetten van studies, die reeds zijn begonnen, doch nog niet tot afsluitirg
zijn gekomen. D e voortgaande ontwikkelinge van de techniek zal van
tijd tot tijd revisie nodig maken.
Er werden drie nieuwe onderwerpen op het gropramma geplaatst, en
wel:
a) het vervaardigen van een meertalige woordenlijst voor de bosarbeidswetenschap;
b) het inwinnen van informaties over de arbeidstechniek bij het planten van bosplantsoen;
c) de propaganda bij de landen-leden om de bosbouwopleiding te intensiveren op het studiegebied, dat door de „Joint- Working P a r t y "
wordt bestreken.
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Tenslotte werd de toekomstige organisatie van de „Joint Working
Party" behandeld. Men was eenstemmig van oordeel, dat de tijd voor het
oprichten van een ,Joint F . A . O . / E . C . E . subcommittee" voor „Logging
Techniques and Training of Forest Workers" gekomen is.
Het werkprogramma zal omvatten :
Het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van
arbeidstechniek en opleiding van bosarbeiders in de houtoogst en andere
boswerkzaamheden, tot steun van de nationale inspanning, die is gericht
op het verhogen van de productiviteit, inclusief de arbeidsproductiviteit,
vermindering van afval, voorkomen van ongelukken en de verbetering
van de levensstandaard der bosarbeiders, met inbegrip van vermindering
van inspanning.
Dit „subcommittee" zou elke 2 jaar, of zo nodig elk jaar, samenkomen
voor het behandelen van een beperkt aantal onderwerpen. Het zou studiegroepen moeten instellen voor het bestuderen van technische problemen.
Deze studiegroepen zouden samenkomen bij gebleken noodzaak, doch in
hoofdzaak contact onderhouden door middel van correspondentie en door
wederzijdse bezoeken. Het „Joint Subcommittee" zou ook onderzoekprojecten kunnen doorgeven aan voor dat project ingerichte onderzoekinstellingen.
Voor de perioden tussen de zittingen zou het „Joint Subcommittee"
een kleine groep kunnen aanwijzen voor het formuleren van algemene
conclusies, die uit het gezamenlijke werk van de studiegroepen dienen te
worden getrokken.
Het instellen van het „Toint F . A . O . / E . C . E . Subcommittee" in de
bovenomschreven vorm, waarbü tevens voor het vele werk tussen de zittingen het secretariaat zijn medewerking zal moeten verlenen, werd aanvaard door de beide moederorganisaties; de Europese Bosbouw Commissie ( F . A . O / E F . C . ) en het E . C . E / T i m b e r Committee.

