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DE ARBEID IN DE BOSBOUW
130]
door
J. F. KOOLS
In Sectie 32 van het I.U.F.R.O.-congres, betreffende de „Arbeid" in de
bosbouw", kwam een kleine groep deelnemers alle dagen bijeen, waarvan de
meesten elkaar en elkanders werk reeds jaren lang kennen en waarvan de
leden elkaar ook geregeld ontmoeten in het F.A.O./E.E.C. Joint Committee.
Dit alles maakt de sfeer vertrouwelijk en de discussies prettig en zakelijk.
Opmerkelijk is de consolidatie in deze sectie. Zij is eerst bij de I.U.F.R.O.
ingesteld op het elfde congres te Rome in 1953. Op de toen gehouden
vergaderingen van de „pas-geboren" sectie 32 werd eigenlijk alleen erkend
dat werkstudie wetenschappelijk werk is en bij de proefstations thuis hoort;
ook bij het hoger onderwijs behoort aan werkstudie aandacht te worden
besteed. Er werd toen verder aandacht gegeven aan samenwerking met
internationale organisaties, aan de noodzaak om' bij het onderzoek „vooruit"
te zien (met het oog op de stormachtige ontwikkeling van de mechanisatie),
op de noodzaak om in dit onderzoek ook de tropen te betrekken en op de
noodzaak van arbeidsphysiologisch onderzoek. Hoewel toen al vele interessante bijdragen waren ingediend, ontbrak de tijd voor discussie daar er voor
de sectie slechts 2 dagen waren uitgetrokken. De aan het congres aansluitende excursie gaf niets bijzonders over de arbeidsleer in de bosbouw en
de toepassing ervan.
Op het volgende congres te Oxford in 1956 waren weliswaar ook slechts
2 dagen beschikbaar, maar die konden ten volle worden benut voor discussies over de belangrijkste bijdragen: physiologisch onderzoek (Zweden en
Nederland) en beroepsziekten (Zweden-Tsjechoslowakije); transportproblemen en hun economie, alsmede arbeidsstudies en hun methodiek. Wel
ingediend maar niet besproken werden de bijdragen over resultaten van
arbeidsstudies (Nederland, Duitsjand, Japan). Een punt van discussie was
toen nog: mag men bij wetenschappelijke arbeidsstudiën een „prestatiegraadschatting" gebruiken? De aansluitende excursie toonde incidenteel wel
iets van de toepassing van arbeidsstudiën, maar ging er niet diep op in.
Op het thans gehouden congres was dus ruim tijd uitgterokken voor besprekingen. De hoofdthema's waren:
a) De plaats van de arbeids- en methodestudies bij het bosbouwonderwijs
aan de universiteiten (c.q. hogescholen). Bijdragen waren geleverd door prof.
Seheult (Canada), dr Putkisto (Finland) en prof. Kato (Japan), met zeer
geanimeerde discussie. Men was het er over eens, dat het voor de aanstaande
bosbou wacademici nodig is, het besef te hebben dat arbeidsleer bestaat, dat
het wetenschappelijk onderzoek is, en dat de studenten de principes daarvan
dienen te weten, om die later te kunnen toepassen.
b) De beïnvloeding over en weer van de houtteelt en de mechanisatie.
Praeadviezen waren ingediend door Steinlin (Zwitserland en Freiburg), Samset
(Noorwegen), Silversides (Canada) en Carbonnier (Zweden).
Kort gezegd komt het hierop neer, dat de veranderde omstandigheden —
hoger kosten van menselijke arbeid, schaarsheid daarvan, daardoor hoge
kosten van aanmaak van de dunnere sortimenten, duur onderhoud van de
culturen als het in de traditionele handarbeid geschiedt — nopen tot bezinning, coördinatie en studie van het onderwerp: economische bosaanleg en
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bosonderhoud, met inbegrip van het dunningsschema, een en ander in het
licht van de mechanisatie; alles in samenwerking met andere I.U.F.R.O.
secties (23, 25 en 31). In sectie 23 had prof. Hellinga ook reeds een praeadvies over dit onderwerp ingediend.
Dit moge aantonen:
hoe het onderwerp alle aandacht trekt, en voorts
hoe nodig coördinatie en samenwerking tussen de secties is.
Tezamen met sectie 31 (Economie) werd behandeld „Het meten van de
arbeidsproductiviteit in de bosbouw", via praeadviezen door Heikinhcimo
(Finland), Hilf (Duitsland) en Koroleff (Canada). Hierover is de laatste tijd
al veel gediscussieerd en gepubliceerd, o.a. door de voorzitter van deze
gecombineerde zitting, prof. Speer (München). Er werd overeengekomen, zich
voorlopig te bepalen tot de meting van de productiviteit van de houtoogst
inclusief transport; echter gingen ook stemmen op voor de meting van de
productiviteit bij de cultuuraanleg. Koroleff gaf zakelijke cijfers, over de
ontwikkeling van de mechanisatiegrond bij de papierhoutoogst in oostelijk
Canada.
Sectie 32 besprak verder de „Terminologie", d.w.z. een „Multilingual glossary" van termen op het werkgebied van deze sectio, in overleg met de desbetreffende commissie van het F.A.O./O.E.E.C, Joint Committee (Engels,
Frans, Duits, Zweeds en Russisch).
Een belangrijk punt werd ingeleid door dr Kaminsky (Iffa, Reinbek),
„Lawaai en vibratie". Het is een teken des tijds, dat op een congres van
onderzoekers in de bosbouw c.a. dit onderwerp ter sprake komt; dr Kaminsky
wees op het gevaar, dat door de toenemende mechanisatie (vanaf motorzagen
opwaarts) de bosarbeiders blijvend geschaad kunnen worden aan de gewrichten (door vibratie) en aan de oren (door lawaai); iedere thans bestaande
motorzaag berokkent volgens hem, nu al blijvende schade aan het gehoororgaan. Spreker vroeg zich af: „Moeten wij dat nu maar goedvinden?"
Besloten werd, met onderzoek door te gaan.
In hetzelfde vlak lag de aanbeveling van de sectie om in de arbeidsphysiologie speciale aandacht te besteden aan: „de toelaatbare belasting
van het lichaam bij'de gemechaniseerde arbeid, de invloed van statische
belasting op skelet en gewrichten, de mogelijkheden;om oudere bosarbeiders
boswerk te doen verrichten, de studie van trilling en lawaai (ook bij de
windvleugelremmen bij kabelbanen)".
Hieruit blijkt, hoezeer de werkende mens in deze sectie de aandacht had.
Dit bleek ook uit de uiteenzetting door dr Duerr, prof. Hilf en dr Rehschuh
over de resultaten van de internationale arbeidsvergelijking van vellingsarbeiders (Zweden, Oostenrijk, W. Duitsland) in Gmunden aan de Traunsee
(Oostenrijk): de prestatie van de Zweedse ploeg was 2 X zo groot als die
van de Duitse en Oostenrijkse. Hierover is uitvoerig gerapporteerd in Forstarchiv van 15 augustus 1961. Iedereen, behalve de Zweden(!), was zeer
verbaasd en geschokt over dit resultaat (zie onder de excursies).
Excursie gewijd aan de Techniek
Onze gastheren waren van het denkbeeld uitgegaan, dat in de eerste plaats
iedere deelnemer aan elke excursie een overzicht moest krijgen van de bossituatie in geheel Oostenrijk; ieder „Land" werd derhalve bezocht. Men had,
zoals hiervoor reeds door prof. Hellinga werd medegedeeld, gezorgd voor
3 excursies. De eerste dag werd een gemeenschappelijke excursie naar het
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Burgenland gemaakt; de overige dagen volgde iedere excursiegroep haar eigen
schema; wel werd soms in dezelfde plaatsen overnacht.
Steller dezes nam deel aan de excursie voor de techniek in de bosbouw.
Ook hierin zien we de verandering sinds de eerste deelname van sectie 32
aan de I.U.F.R.O. in 1953 in Rome: toen geen techniek op de excursie, in
1956 (Oxford) enige techniek tijdens de excursie, in 1961 (Wenen): vrijwel
geheel gewijd aan de techniek in de bosbouw!
De eerste dag dus met de anderen in het poesta-achtige gebied ten oosten
van de Neusiedler See, in een geliefd terrein voor „Hongaarse" films: „Cissy",
„Gräfin Mariza" e.d. Deze zeer droge dag werd besloten met een wijn-diner
met originele zigeunerkapel in het eeuwenoude slot Forchtenstein van graaf
Esterhazy.
In het Wienerwald ten zuiden van Wenen werden we de tweede dag geconfronteerd met het probleem: cultuuraanleg en -onderhoud. Van beide werd
handarbeid (door vrouwen) en machine-arbeid gedemonstreerd; geen van
beide, althans naar mijn oordeel, erg hoopvol voor een oplossing van het
probleem: economische bosbouw in Oostenrijk en overig midden-Europa.
Daarna werd bezichtigd een voorbeeld van weg-stabilisatie; dit maakte
een goede indruk. De namiddag was gewijd aan: transport. De helft van alle
hout in het Wienerwald wordt nog met ossen uitgesleept en op ossewagens
getransporteerd; dit, evenals het transport van brandhout op sleden op de
droge helling (dan glijdt het niet zo snel) werd gedemonstreerd. Eveneens
werd echter getoond uitsleep met Unimog winch, Motormuli en Iaden met
Hiab-kranen. De mechanisatie was hier dus nog erg in het begin. Dit heeft
ook wel zijn reden: om het Wienerwald zijn veel kleinere landbouwbedrijven,
met ossenspannen, die men in de „slappe tijd" wil laten bijverdienen. Het
terrein is ook voor een groot deel daarvoor geschikt; er was een wegennet
aanwezig.
De derde dag ging naar Stiermarken en was 's morgens gewijd aan moderne
bosontsluiting door vrachtautowegen in het stadsbos Mürzzuschlag. Hier
mankeerde tot 1953 elke wegontsluiting: het hout werd tot over 1 km gesleept, en daarna met „Riesen" (glijgoten) afgevoerd. In dit zware terrein
was, voordat de wegenaanleg met bulldozers kon geschieden, wegaanleg in
handkracht onuitvoerbaar. Dankzij een E.R.P.-lening werd gedurende
1954—1958 een goed transportwegennet van 19 km mechanisch uitgebouwd,
met het verbluffende resultaat dat men ineens overal kon komen, ook de
arbeiders per motorfiets of brommer; het bos werd ook aantrekkelijk voor
anderen dan locale houtkopers; „all in" kon men een meeropbrengst van
ƒ 1/m berekenen, ongeacht de indirecte voordelen.
's Middags werd bezocht het „geïntegreerde" bos- en industriebedrijf
Mayr-Melnhof te Göss: 30.000 ha eigen bos + eigen zagerij; het verzaagt
per jaar 90.000 m rondhout waarvan 65.000 m uit „eigen" bos; annex is
een eigen Novopan spaanplatenfabriek met een jaarproductie van 30.000 m
spaanplaat (verbruik per jaar 90.000 sm, waarvan de helft uit eigen bos).
De zagerij-afval en het stof van de Novopanfabriek worden gebruikt voor
de productie van stoom en electrische energie. Deze enorme combinatie
heeft, behalve een eigen bosinrichtingsdienst, een eigen opleidingscursus voor
bosarbeiders.
De vierde dag was allereerst gewijd aan een bezoek aan de bosarbeidersschool te Ossiach in Karinthië: 's zomers geen cursus, de zeer fraaie kamers
worden dan aan zomergasten verhuurd Van september—mei komen per jaar
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800 ä 1000 deelnemers, waarvan / s boëren-boseigenaren. De school beschikt over ruime demonstratie- en lesruimten en een speciaal terrein voor
motorzaagoefeningen.
De hoofdschotel van de dag was: eenvoudige kabelbanen (lengte tot 400
m) die het hout afladen op vrachtautowegen in het bos. Men had hier dus
de combinatie kabelbaan-weg. We zagen zeer eenvoudige baantjes, die al
bij 25 m per opstelling rendabel zijn, tot enigszins gecompliceerdere. Het
geheel bleef echter zo eenvoudig, dat alleen het traceren door een daarin
geschoolde kracht moet geschieden; de gehele montage geschiedt door een
5-mans specialisten-arbeidersploeg. Hoofddoel is: houd het zo eenvoudig
mogelijk!
Op de vijfde dag, een lange rit van Ossiach over de Gross-Glockner naar
Innsbruck, werden onderweg nog enige kabelbanen bezichtigd. Allereerst
een door ing. Janeschitz van de „Landwirtschaftskammer Kärnten" ontworpen zeer eenvoudige robuste kabelkraanwagen, 5 ton draagvermogen, die
op ieder punt van de kabel kan stoppen en van 50 m zijwaarts hout kan
aanslepen. Daarna een eveneens zeer eenvoudige „Wyssen Serienseilbahn".
Zoals reeds eerder werd opgemerkt besteedt men zeer veel aandacht aan
eenvoudige kabelbaanconstructies.
De zesde dag werd besteed aan de bezichtiging van beplantingen tegen
erosie in het Gallinadal in Vorarlberg. De erosie is in de middeleeuwen ontstaan na ontbossing voor paardenweide, waardoor verstoring van de waterhuishouding en enorme erosie naar de Rijn en verder tot in het Meer van
Konstanz. De anti-erosiewerken worden, dankzij een internationale samenwerking (Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein) samen betaald. De voorbereiding van de grond voor de beplanting geschiedt nog geheel in handenarbeid, al overweegt men proeven te nemen met lichte bulldozers. De wildschade is hier enorm! Goed geslaagde erosiebestrijdingskulturen werden door
de gemzen totaal opgevreten.
Als tegenhanger hadden we de volgende dag in Tirol een excursie naar
de talud-beplantingen bij de aanleg van de nieuwe weg over de Brenner-pas:
ingravingen 90 m diep, ophogingen 60 m hoog. Het vastleggen gebeurt hier
nog gedeeltelijk met de hand: tijdens de ophogingen worden met de hand
wilge- en populieretakken ingelegd, zonder voorbehandeling. Deze lopen
prima uit! De ingravingen worden eerst door terrassen in stukken verdeeld;
daarna vanuit lange ladders met de hand belegd met stro, waarna graszaad
en kunstmest wordt opgebracht en tenslotte het geheel bespoten met een
waterbitumenmengsel, waardoor het stro bij stormen van 80 km/uur blijft
liggen. De demonstratoren achtten hun methode beter en goedkoper dan de
gisteren getoonde cordonmethode in Gallina in Vorarlberg; hier aan de
Brenner werd in 1 jaar met 17 man 15 ha „begroend"; kosten per ha
ƒ 7000!
's Middags werd bezocht de „Innsbrucker Messe" (landbouwwerktuigen,
veevoer, huishoudelijke apparaten) en de speciale paardententoonstelling van
het bekende Haflingenslag met rijdemonstratie. 's Avonds ontvangst bij de
Landeshauptman van Tirol, met redevoeringen, Tirools meisjeszangkoor
(Duitse, Nederlandse, Japanse en Perzische liederen), feestdiner.
's Maandags was voor ons een buitengewoon goed georganiseerde excursie
voorbereid, onder leiding van Oberforstrat Haslauer. Hoofdthema's: bosontsluiting met wegen (incl. grondverbetering) en als extra attractie: glijbanen
voor stamhoutafvoer („Loiten"), benevens kabeluitsleep „bergop", alles in
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het Land Tirol, waar de Landtagsprasident ons persoonlijk welkom heette.
Het zeer sterk geparcelleerde boerenbosbezit in Tirol wordt ontsloten via
een gemeenschappelijk wegenplan, waarop ook de boerderijen worden aangesloten; we bezochten een object van 2.148 ha bos met 224 eigenaren, d.i.
gemiddeld 9,5 ha. Betaling geschiedt gemeenschappelijk, al naar het nut dat
ieder ervan heeft; een en ander is bij een speciale wet geregeld. Het traceren
geschiedt door een speciale bossectie van de „Landwirtschaftskammer" onder
andere aan de hand van luchtfoto's, de uitbouw idem in eigen beheer; de
wegaanlegkosten bedroegen ƒ 18.000 per km. Waar nodig wordt grondverbetering toegepast, waarvan ons de Ringhofer apparatuur werd gedemonstreerd.
Na deze „moderne" ontsluiting kregen we een demonstratie van „Loiten",
en wel houttransport naar beneden, door zeer eenvoudige — uit het eigen
hout zonder beschadiging — gebouwde, na de exploitatie „langs zichzelf"
af te voeren glijgoten. Dit wordt in het alpine Beieren aan alle bos arbeiders
onderwezen!
Tenslotte werd ons zeer vlot gedemonstreerd: bergopwaartse kabeluitsleep
van de gehele gevelde onttakte boom, top naar voren, met een dubbeltrommelmotorwinch, merk „Bergkuli".
Aangezien dinsdags het vertrek pas laat in de voormiddag was vastgesteld,
kon een bezoek worden gebracht aan het buitengewoon interessante natuurhistorische museum „Haus der Natur" te Salzburg, geheel verbouwd, uitgebreid en her-opengesteld. Daarna per bus — onderweg nog een seriekabelbaan bezichtigd — naar Gmunden aan de Traunsee, waar een bezoek
werd gebracht aan de Försterschule annex bosarbeidersschool in het slot
Ort. Ontvangst door jachthoornblazers!
De Förster-opleiding duurt tot en met de „Staatsprüfung", na 8 jaar lagere
school, nog 6 jaar! De bos arbeidersopleiding gaat in de vorm van twee
14-daagse cursussen, telkens na 3 jaar, waarna de „Facharbeiterprüfung".
Ter gelegenheid van ons bezoek had men een zeer verzorgde tentoonstelling
ingericht van oude en nieuwe gereedschappen en wat verder des bosarbeiders
is. De huisvesting van Försterlehrlinge en Waldarbeitsschüler was m.i. heel
erg ouderwets: 7 Försterlehrlinge op 1 kamer, de Waldarbeitsschüler in groot
aantal op een zeer ongezellige „chambrée".
De volgende dag was vrijwel geheel gewijd aan „internationale prestatievergelijkingen bij de houtoogst" met als tweede thema (gedemonstreerd door
prof. Pestal van de „Hochschule für Bodenkultur" te Wenen): lange-afstandskabelbanen in zeer zwaar terrein.
In 1958 is in het Ieerbos van de Försterschule te Gmunden een vergelijkend physiologisch- en prestatieonderzoek gedaan bij de houtoogst, door
arbeiders uit Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Hierover is verslag uitgebracht door prof. Hilf (Forstarchiv, 15 augustus 1961, blz. 148—164) en In
een recente zeer uitvoerige publicatie van de „Forstliche Versuchsanstalt
Mariabrunn" in Schönbrunn te Wenen.
Het voor de deelnemers — behalve de Zweden — zeer verbijsterende
resultaat was, dat de prestatie van de Zweden de dubbele van die van de
Duitsers c.q. Oostenrijkers was Als oorzaken worden aangegeven: één
Zweed was inderdaad „above average"; de Zweden hielden zich beter aan
de tijden; zij vermeden „luxe" bij de opwerking; zij liepen minder; het
gereedschap was beter; hun arbeidsmethoden waren beter en de Zweden
waren van plan om het „goed" te doen: ze gingen bijvoorbeeld vroeg naar
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bed, zonder wijn! (de anderen deden juist omgekeerd). De Zweedse polswaarden lagen echter hoger, m.a.w. ze werkten harder, zonder de toelaatbare
grens te overschrijden. Summa summarum: hun prestatie was 2 X die van
de Midden-Europeaan!
Men demonstreerde ons de proefopzet, de polsmetingen (o.a. via Philips
radiogeluidsuitzender), alsmede verschillende veilingsmethoden: 2-mansploeg
met motorzaag, 6-mansploeg met motorzaag (d.i. 2 afwisselende motorzagers
en 4 „handlangers"), 2-mans trekzaagploeg.
Per boot werd daarna gevaren langs de zeer steile oostoever van de
Traunsee, waar. prof. Pestal ons demonstreerde de bouw van eenvoudige
kabelbanen (met langste overspanningen van 1300 m, hoogteverschillen van
900 m, hellingen van 60%) met eenvoudige middelen (o.a, met raketten om
als eerste contact een dikke nylondraad naar boven te schieten). Met wijlen
Buziau kan men hier zeggen: „Het is maar een weet". Prof. Pestal legt bij
al zijn kabelbaanprojecten de nadruk op eenvoud en improvisatie, m.a.w.
geen geconstrueerde portaalsteunen, maar zo mogelijk „Einbaumstützen".
Eén van de getoonde tracées was het oefenobject van een F.A.O.-cursus in
kabelbaanbouw van enkele jaren geleden.
De laatste excursiedag, werd na een causerie met kleurendia's over houttransport in Japan (prof. Kato) een bezoek gebracht aan de zagerij-triplexspaanplatenfabriek „Sax" (eigenaar Kommerzienrath Sachseneder) in de
wijnstad Langenlois. Dit bedrijf van deze uit een meubelmakersfamilie stammende „selfmade man" verwerkt per jaar 20.000 m beuk, 9000 m exoten,
8000 m bezaagd hout, 70.000 sm spaanplaathout (spaanplaten sinds 1958).
De fabriek heeft geen eigen bos, maar wel „vaste" leveranciers, liever dan
„gelegenheidskoopjes".
Alle drie excursies kwamen hier samen en de dag werd besloten met een
knallend vuurwerk (aangeboden door de stad), een bezoek aan de stadswijnkelder en een slotdiner in de stadsfeestzaal, met als drank, wijn uit de
stadswijngaarden. In vele redevoeringen dankten vele excursiedeelnemers uit
vele landen voor de zo goed geleide interessante excursies door geheel
Oostenrijk.
En nu: het rendement van deze reis:
Op het congres zelf was sectie 32 onder andere gewijd aan fundamentele
punten over arbeidsonderzoek in de bosbouw en wel over de noodzaak om
bij de academische studie hieraan aandacht te wijden. Een ander punt van
discussie was: beïnvloeding van de houtteelt door de voortgaande mechanisatie: dit zal met andere secties samen worden bekeken. Tezamen met
sectie 31 werd besproken, hoe de productiviteit te meten, in verband met
de toenemende mechanisatie. En tenslotte werd ruime aandacht besteed aan
het eveneens met mechanisatie samenhangende complex: lawaai en trillingen.
Bij de „technische" excursie kwam naar mijn mening het onderwerp
„rationalisatie-mechanisatie van kultuuraanleg, resp. onderhoud" niet recht
uit de verf: dit steunde m.i. nog te veel op goedkope vrouwenarbeid. Zeer
goed daarentegen waren de demonstraties van bosontsluiting, zowel door
wegen als door kabelbanen. Ook was belangrijk het bezoek aan de historische
plaats van de internationale vergelijkingsproef van de vellingsarbeid, waar
bleek dat de Zweden 2 X zo veel presteerden als de Duitsers/Oostenrijkers.
Tevens werden enige grote houtbedrijven bezocht, die ons lieten zien, hoe
men „afval" en „dunne sortimenten" tot spaanplaten verwerkt.
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