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Het personeelsbestand in dienst bij eigenaren en
beheerders (exclusief gemeenten)!) van bossen en
natuurterreinen 2 )

C. J. M. Spierings
Landbouw-Economisch Instituut

Doel van het onderzoek
Door de afdeling Structuuronderzoek van het
Landbouw-Economisch Instituut Is een onderzoek
uitgevoerd naar het personeelsbestand In de groene
sector, waartoe bossen, natuurterreinen en beplantingen worden gerekend. De Instandhouding en verzorging van deze sector vraagt relatief veel arbeid,
hoewel dat In de bosbouw en In natuurterreinen anders ligt dan biJ parken, plantsoenen, sportvelden
e.d. Dil minder of meer arbeidsintensieve karakter
heeft mede door de gestegen loonkosten en de
overwegend slechte flnancl~le resutaten In de bosbouw geleld tot veranderingen op het terrein van de
arbeidsrationalIsatie en de mechanisatie, wat weer
gevolgen heeft gehad voor de arbeidsbezetting. Bovendien zijn In toenemende mate werkzaamheden
uitbesteed aan o.m. houthandelaren, beplantingsaannemers of loonwerkers. Onder Invloed van een
en ander is het zicht op het personeelsbestand - zowel beherende als uitvoerende arbeid - grotendeels
verloren gegaan. Tevens bleek dat de bestaande gegevens onvolledig en verouderd waren.
Het doel van het onderzoek Is de huidige omvang
en samenstelling van het personeelsbestand In de
groene sector vast te stellen, waarbij ook dient te·
worden Ingegaan op de In de toekomst te verwachten ontwikkelingen. Daartoe ziJn gegevens verzameldbij:
eigenaren en beheerders van bossen en natuurterreinen;
gemeenten;
hovenlers- en groenvoorzieningsbedrijven;
inlands rondhouthandelaren.

') Over het gemeentelijk personeelsbestand In de groene sector (Incl. bossen
en natuurterreinen) verschijnt een afzonderlijk rapport. Zie Spiering!, C. J.
M. en L. TJoonk, 1976, "Het gemeentelijk personeelsbestand In de groene
sector". Den Haag, LEI.rapport 2,88.
t) Voor een uitgebreid verslag zie; Splerlngs, C, J. M, en G, H. Wolslnk, 1976,
"Het personeelsbestand In dlensl biJ eigenaren en beheerders (excl. ge·
meenten) van bossen en natuurterreinen". Den Haag, LEI·rapport 2.85.
') Uitgaande van bij het Bosschap geregistreerde bosbezlttlngan van 5 ha en
meer bos,
°l Natuurterreinen: helde, vennen, moerasbos, rietland, hoog- en laagvenen,
zandverstuivingen, blauwgraslanden, weldovogelgebieden e,d.
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Over het personeelsbestand biJ elk van deze vier
categorleên verschijnt een afzonderlijk rapport. Ver. der wordt een verslag gemaakt over het beroepsbeeld en de beroepsmobllltelt van de werknemers.
Te zijner tijd zal een prognose worden opgesteld van
het in de toekomst te verwachten personeelsbestand
in de gehele groene sector. Dergelijke informatie is
van belang voor het beleid en de planning met betrekking tot het onderwijs en de beroepskeuzevoorlichting en voor het arbeidsmarktbeleid.
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Bossen en natuurterreinen

In 1975 waren ruim 225.000 ha bossen ') (incl.
10.000 ha rijbeplantingen) en 132.000 ha natuurterreinen ') eigendom van of in beheer biJ:
rijksoverheid (voornamelijk Staatsbosbeheer);
gemeenten, provincies en waterschappen;
natuurbeschermingsorganisaties;
particulieren (personen, bedrijven, stichtingen
e.d.).
In de periode 1970-1975 is de oppervlakte bossen.
en natuurterreinen per saldo vrijwel gelijk gebleven.
Tussen de diverse eigenaarscategorleên traden echter aanzienlijke verschuivingen op: biJ de riJksoverheid en de natuurbeschermingsorganisaties was
sprake van een toeneming, daarentegen bij de particulieren van een afneming. De oppervlakte gemeentelijke bossen en natuurterreinen veranderde In
deze periode nauwelijks.
Volgens de geënquêteerden ') zal voor het tijdvak
1975-1980 vermoedelijk vooral de biJ de rijksoverheid in beheer zijnde oppervlakte bossen en natuurterreinen toenemen met resp. 7.500 en 8.000 ha. Dat
zal - zij het in mindere mate - ook het geval zijn bij
natuurterreinen van natuurbeschermingsorganIsaties. De oppervlakte bossen en natuurterreinen In
beheer bij gemeenten zal waarschijnlijk niet veel
veranderen. Bij de particulieren evenwel zal de vermindering van het bosareaal zich verder voortzetten,
'I Gcönquêteerd zijn o,m, boselgenaren, rentmeesters, administrateurs, dis·
trictsamblenaren en -beheerders e.d.

Tabel 1. Ontwikkeling van de oppervlakte bossen (exel. 10.000 ha rij beplantingen) en natuurterreinen per eigenaarscategorie
eigenaarscategorie

bossen (ha)

natuurterreinen (ha)

1970 ')

1975 'I

1980 'I

1970 'I

1975 'I

1980 'I

rijksoverheid
gemeenten e.d.
natuu rbesehermingsorganisaties
particulieren

55500
42600

72200
43200

79700
44800

47800
12800

55600
12700

63500
13000

12600
104400

17 300
82600

18800
72000

40800
29500

48800
14900

53000
12100

totaal

215100 215300 215300 130900 132000 141600

') BIJ het Bosschap geregistreerde bosbeziUlngen van 5 ha en meer bos.
2) Volgens geënquêteerden .
.1) Inventarisatie enquête.

wat betekent dat de geregistreerde oppervlakte bos
in tien jaar tijd zal zijn gedaald van ruim 104.000 ha
in 1970 tot 72.000 ha in 1980. Te verwachten is dat
ook de oppervlakte natuurterreinen van particulieren nog enigszins zal afnemen.
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Werkzaamheden

De werkzaamheden in bossen en natuurterreinen
kunnen door eigen personeel worden uitgevoerd,
maar ook aan derden zoals houthandelaren, loonwerkers, aannemersbedrijven e.d. worden uitbesteed.
Op beheerseenheden ') van 250 ha en meer bos
wordt terreinvoorbereiding, voor zover deze voorkomt, in gelijke mate door eigen personeel als via
uitbesteding aan derden uitgevoerd, met uitzondering van de kleinere beheerseenheden, waar het
voor meer dan de helft door eigen personeel wordt
gedaan. In de periode tot 1980 verwachten de geënquêteerden dat uitbesteding van dit werk zal toenemen, zowel op grote als kleinere beheerseenheden.
Aanleg en onderhoud gebeuren dooreengenomen overwegend door eigen personeel, zij het dat
uitbesteding hiervan iets toeneemt, behalve op kleinere beheerseenheden. Dunning gebeurt gedeellelijk door eigen personeel. Voor de komende jaren
verwacht men vooral ten aanzien van de dunning, en
ook wel wat betreft aanleg en onderhoud, een toeneming van de uitbesteding.
Op de grotere beheerseenheden is de verkoop
van hout op stam aan de houthandel In de afgelopen
jaren nogal toegenomen. Slechts in enkele gevallen
wordt nog door eigen personeel geveld. In de ko') Een geregistreerde bosbezJtUng kan uit meerdere objecten bestaan. Indien
het beheer In mln of meer van elkaar gescheiden delen plaatsheeft, dan Is
elk bosoblect als aen alzonderlljke beheerseenheid beschouwd. Een bosbe·
zitting kan dus uit meer beheerseenhedon bestaan. Dit is vooral het geval bij
de rijksoverheid en in zekere zin ook biJ natuurbeschermingsorganisaties.

mende jaren verwacht men hierin nauwelijks enige
verandering. Toezicht en bewaking gebeuren grotendeels door eigen personeel. Het onderhoud van
wegen en waterlopen wordt steeds meer uitbesteed.
Wanneer in natuurterreinen werkzaamheden voorkomen, zoals het onderhoud van wegen en waterlopen, van afrasteringen, hekken en banken e.d. alsmede het maaiwerk, dan gebeurt dat veelal door eigen personeel, vooral op de kleinere beheerseenheden. Op grote beheerseenheden wordt het maaiwerk
nogal eens uitbesteed. Men verwacht dat deze situatie voorlopig niet veel zal veranderen.
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Leidinggevend personeel ')

a

Bedrijfsleiders ')

In 1975 waren er in totaal 318 bedrijfsleiders (excl.
eigenaren) ') betrokken bij het beheer van bossen
en natuurterreinen. Daarvan is 55% in dienst van de
rijksoverheid, 15% bij natuurbeschermingsorganisaties en 30% bij particulieren.
De helft van alle bedrijfsleiders was jonger dan 45
jaar, terwijl ruim een derde tussen 45 en 60 jaar was.
Dertien procent was 60 jaar of ouder. De bedrijfsleiders in dienst bij particulieren zijn in doorsnee ouder
dan die bij de rijksoverheid en natuurbeschermingsorganisaties. Van alle bedrijfsleiders heeft 12% een
academische, 36% een hogere, 49% een middelbare
en 3% een lagere beroepsopleiding gehad.
In de periode 1970-1975 is het aantal bedrijfsleiders
toegenomen van 307 tot 318. Niet ullgesloten is dat
') Gegevens over het leIdInggevend en uitvoerend personeel bij gemeenten
zijn opgenomen In LEI.rapport 2.88.
') Bedrijfsleider zlln o.m. dIrecteur (adjunct· of plaatsvervangend). Inspecteur
{adjunct·), houtvester. consulent. algemeen ol provinciaal medewerker. distrlctsam btenaar of ·beheorder.
0) Incl. Centrale Dlrectla Staatsbosbeheer.
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Tabel 2. LeeftijdsverdelIng van de bedrijfsleiders per eigenaarscategorie.
eigenaarscategorie

tot 45 Jaar

45-60 jaar

60 jaar of ouder

totaal

rijksoverheid
natuurbeschermlngsorg.
particulieren

60%
48%
35%

34%
42%
37%

6%
10%
28%

tqtaal

51%

36%

13%

176
48
49
318

sinds 1970 meer bedrijfsleiders een relatief groter
deel van hun arbeidstijd aan de groene sector zijn
gaan besteden. Inde meeste gevallen is men van
mening dat er voldoende bedrijfsleiders zijn. Voor
zover sprake is van een volgens de geënquêteerden
wenselijke uitbreiding zou dat om 35 bedrijfsleiders
méér gaan. voornamelijk bij beheerseenheden van
1.000 ha of meer bos.
b

Werkleiders ')

Van de in totaal 296 werkleiders (excl. eigenaren)
was in 1975 50% In dienst bij de rijksoverheid, 28%
bij natuurbeschermingsorganisaties en 22% bij particulieren.
Van de werkleiders was 41 % jonger dan 45 jaar,
45% tussen 45 en 60 jaar en 14% 60 jaar of ouder.
Vooral bij de natuurbeschermingsorganisaties komen relatief veel jonge werkleiders voor. Ruim tweederde deel van alle werkleiders heeft een lagere,
meestal bosbouwkundige opleiding gehad, terwijl
een vierde een middelbare beroepsopleiding heeft
gevolgd.
Het aantal werkleiders nam toe van 278 in 1970 tot
296 in 1975. Bij de particulieren was sprake van een
lichte teruggang. Uit de enquête bleek voorts dat In
totaal 31 werkleiders - volgens de geënquêteerdenméér wenselijk worden geacht, wat grotendeels betrekking heeft op de rijksoverheid.
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10% bij natuurbeschermingsorganisatIes en 38% bij
particulieren.
Op de kleinere beheerseenheden (minder dan
250 ha bos) zal In de praktijk vaak de eigenaar alle
leiding hebben, terwijl er meestal geen uitvoerend
vast personeel werkzaam is. Wel zal In een aantal
gevallen z.g. los personeel gedurende enige tijd worden ingeschakeld. Soms zal - voor zover er werkzaamheden worden verricht - de eigenaar (gezin of
familie) het werk doen, terwijl ook nogal eens werk
wordt uitbesteed. Op ruim de helft van de grotere
bezittingen van de rijksoverheid en natuurbeschermingsorganisatjes komen vijf of minder vaste arbeidskrachten voor, terwijl dat bij de grotere particuliere bezittingen van 250 ha en meer bos zelfs op
84% ligt. Een en ander hangt O.m. af van de totale
oppervlakte bossen en/of natuurterreinen, de aard
en de omvang van de werkzaamheden en de mate
van uitbesteding van werk.
Van het uitvoerend vast personeel was 47% jonger
dan 45 jaar, 42% tussen 45 en 60 jaar, terwijl 11% 60
jaar of ouder was. Verhoudingsgewijs vrij veel jongeren komen voor bij natuurbeschermIngsorganisaties. Op de kleinere beheerseenheden treft men veel
ouderen aan. Een vijfde van het uitvoerend personeel heeft hetzij bosbouwkundig hetzij agrarisch onderwijs gevolgd. Bijna de helft (45%) volstond met
cursusonderwijs, wat met name bij de rijksoverheid
het geval was, terwIjl een derde alleen lagere school
heeft gehad.

Uitvoerend personeel

In 1975 was ongeveer 1.700 man uitvoerend personeel werkzaam in bossen en naluurlerreinen 2).
Daarvan was 52% in dienst van de rijksoverheid,
Tabel 3. Leeftijdsverdeling van de werkleiders per eigenaarscategorie.
eigenaarscategorie

tot 45 jaar

45-60 jaar

60 jaar of ouder

totaal

rijksoverheid
natuurbeschermingsorg.
particulieren

35%
55%
37%

51%
34%
46%

14%
11%
17%

totaal

41%

45%

14%

147
83
66
296

') Werkleider zijn o.m. (bos-)opzlchter, boswachter, bosbaas, reservaatopzichier.
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') Daarnaast waren naar schatting nog ongeveer 250 personen In dienst van
gemeenten en 150 biJ hovenlers- en groenvoorzieningsbedrijven werkzaam
In bossen en evenlueellen dele In beplantingen.

Tabel 4. Leeftijdsverdeling van het uitvoerend vast personeel per eigenaarscategorie.
eigenaarscategorie

tot 45 jaar

bosbezittingen 250 ha en meer:
50%
rijksoverheid.
natuurbeschermlngsorg.
65%
- particulieren
45%

-

-

45-60 jaar

60 jaar of ouder

41%
24%
44%

11%,
11%
9%

876
170
292
1338

9%

totaal grote beheerseenheden
bosbeziUingen 1) kleiner dan

51%

40%

250 ha

32%

49%

19%

totaal

47%

42%

11%

totaal

350
1688

1) Vrijwel uitsluitend particuliere bosbezittlngen.

Het aantal vaste arbeidskrachten is in de periode
1970-1975 per saldo enigszins gedaald: tegenover
de vermindering van ongeveer 140 man bij de particulieren staat een toeneming van 100 man bij de
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rijksoverheid en natuurbeschermingsorganisaties.

nauwelijks voor. Op de grote beheerseenheden (250
ha en meer bos) is in de afgelopen jaren het machi-

In de meeste gevallen vinden de geënquêteerden
het huidige personeelsbestand toereikend. Voor zover men uitbreiding wenselijk acht - relatief bezien

vooral van de zijde van de particulieren - denkt men
aan in totaal ongeveer 250 man uitvoerend personeel, voornamelijk om de achterstand in de onderhoudswerkzaamheden weg te werken. Wellicht kan
ook een rol spelen de te verwachten toeneming van
de te beheren oppervlakte bos en natuurterreinen bij
de rijksoverheid en de natuurbeschermingsorganisaties.

Naast het uitvoerend vast personeel zijn ruim 400
personen incidenteel en meestal gedurende korte
tijd (seizoenkrachten, part-timers) werkzaam in bossen en natuurterreinen, alsmede bIjna 900 personen

(moeilijk plaatsbaren, werklozen) volgens een tijdelijke tewerkstellingsregeling (in A.W.-verband of volgens een E-regellng). Uitgedrukt in manjaren is dat
ongeveer 600. Van het totaal aantal manjaren komt
4% voor rekening van het z.g. losse personeel, 27%

Werktuigen en machines

Op de kleinere beheerseenheden met bossen en/of
natuurterreinen komen werktuigen en machines

nepark betreffende vervoer en tractie bij alle categorieên eigenaren en beheerders min of meer uitge-

breid. Tot 1980 wordt volgens de geênquêteerden
over het algemeen geen belangrijke toeneming verwacht.
Het aantal grondbewerkings- en plantmachines is
sedert 1970 enigszins gestegen, maar zal in de komende jaren waarschijnlijk niet verder worden uitgebreid. Het aantalonderhoudsmachines is de laatste
jaren toegenomen. De rijksoverheid overweegt in de
komende jaren echter een vermindering van het

aantal werktuigen en machines in verband met het
voornemen meer werk uit te besteden.
Het aantal motorzagen en andere houtoogstma-

chines is in de periode 1970-1975 sterk uitgebreid.
In de toekomst denkt men vooral bij de rijksoverheid
en particulieren aan een vermindering van het aan-

tal, in verband met de toenemende uitbesteding van
het werk aan o.a. loonwerkers of houthandelaren.

voor genoemde tijdelijk tewerkgestelden en 69%
voor het uitvoerend vast personeel.

Het personeel belast met voorlichting, rondleiding, toezicht, natuurbescherming e.d. omvat in totaal 262 personen (in 1970: 230). Bijna de helft daarvan is werkzaam bij de rijksoverheid, 13% bij natuurbeschermingsorganisaties en 40% bij particulieren.
Het merendeel van dit personeel - 12% is 60 jaar of
ouder - heeft een lagere beroepsopleiding gevolgd.

7

Slotopmerkingen

In 1975 waren bijna 1.700 man uitvoerend vast personeel in dienst van de rijksoverheid, natuurbe-

schermingsorganisaties en particulieren, terwijl ongeveer 250 personen in dienst waren van gemeenten
en rond 150 bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. In totaal betreft het derhalve ongeveer 2.100
personen die in bossen (ca. 1.650) en natuurterrei-

nen (ca. 450) werken.
Als gevolg van technische en economische ont-

wikkelingen vermindert het aantal uitvoerende arbeidskrachten, vooral bij particuliere boseigenaren.
0\ en zo ja in hoeverre deze daling zich in de komen-
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de jaren zal voortzetten, hangt van diverse factoren
af.
In de periode 1975-1980 zal in totaal ongeveer 200
man uitvoerend vast personeel wegens pensioen het
beroep be~lndigen. Het Is niet uitgesloten dat de
hierdoor openvallende arbeidsplaatsen maar ten
dele zullen worden vervuld, gezien de neiging meer

werkzaamheden uit te besteden en gezien de voortschrijdende mechanisatie. Of dit zal gebeuren wordt
vooral bepaald door de financi~le mogelijkheden.
Uit het onderzoek Is ook naar voren gekomen dat
een uitbreiding met ongeveer 250 man uitvoerend
personeel - volgens de geënquêteerden althans wenselijk wordt geacht, vooral in verband met een
achterstand bij het onderhoud. Weliswaar zijn in de
afgelopen jaren In toenemend~ mate tijdelijk tewerkgestelden ingezet. maar het valt nog te bezien of op
deze wijze het probleem van de noodzakelijke werk-

zaamheden en eventuele werkachterstand Is op te
lossen.
In de komende vijf à tien jaar kan met name bij
particuliere boseigenaren de arbeidsyoorzlenlng ten
aanzien van bossen en natuurterreinen echter wel

problemen opleveren. daar het nog maar de vraag is
of men In staat zal zijn het uit te besteden werk door
derden te laten uitvoeren. Anderzijds zal de voortgaande mechanisatie en het gebruik van machines
met een grotere capaciteit de arbeidsbehoefte doen
verminderen. Wat uiteindelijk zal gebeuren, hangt In
belangrijke mate af van de financiële middelen welke ter beschikking staan en zullen komen. De op 1
januari 1977 In werking getreden bijdrageregelingen
voor de instandhouding van het bezit van bossen en
natuurterreinen kunnen in beginsel een basis vormen voor het behoud en een eventuele uitbreiding
van de werkgelegenheid in de betreffende sector.

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij

In hoeverre zijn bossen geschikt voor mest- en
slibberging?
Het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" gaat in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid het
effect na van toediening van rioolzuiveringsslib en
drijfmest op de plantaardige en dierlijke leefgemeenschap van bestaande en nieuw aangelegde
bossen.

Dit deelt minister mr. A. van der Stee (landbouw
en visseriJ) mede In antwoord op schriftelijke vragen
van het Tweede Kamerlid Mevrouw Van Heel-Kasteel.
Ingrepen in bedoelde leefgemeenschap van bestaande bossen kunnen een reeks gevolgen meebrengen. Omtrent de gevolgen van het toedienen
van grote hoeveelheden voedingsstoffen in een relatief voedselarme omgeving. zoals vele naaldbomen.
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is reeds het nodige bekend. Dan ontstaat dikwijls
vatbaarheid voor diverse schadelijke organismen.
zoals een wortelzwam (Fornes annosus). Die zwam
veroorzaakt sterfte en gevaar voor windworp. De
toepassing in bestaande bossen moet dan ook over
het algemeen worden afgeraden.
Bij de aanleg van nieuwe bossen ligt dit anders.
Daar kan wel worden uitgegaan van een voedselrijke
of -verrijkte situatie. Echter. daar speelt ook de waterhuishouding een grote rol. De aanleg van speciale
bossen. waarin de mest- of slibberging kan plaatsvinden. hetzij alleen in de aanvang of regelmatig, lijkt
voorshands de meest gerede toepassing.
Alvorens een definitief oordeel te kunnen geven
over het gebruik van zuiveringsslib en andere afvalstoffen om tot een grotere verscheidenheid van
houtsoorten in nieuw bos te komen. zullen de resultaten van proefnemingen moeten worden afgewacht.

