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BERICHT VAN HET BOSSCHAP

BESTUUR
Op 9 december 1959 kwam het bestuur van het Bosschap in vergadering bijeen. Aan de volgende onderwerpen werd aandacht besteed.

Kostprijsberekening
Aangezien sedert 195·7 belangrijke veranderingen zijn opgetreden in de
lonen en houtopbrengsten. heeft de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren verzocht te bevorderen. dat het kostprijsrapport groveden
wordt herzien, Het bestuur besloot zich tot het Landbouw-Economisch
Instituut te wenden, ten einde nader van gedachte te wisselen over de
uitvoering van een dergelijke berekening.

Boswet
Aan de hand van een nota van het secretariaat beraadde het bestuur
zich over de maatregelen. die genomen zullen moeten worden. wanneer

de nieuwe Boswet in werking zal zijn getreden. De Boschwet 1922 en de
Bodemproductiebeschikking 1949 Bosbouw en Houtteelt zullen dan immers komen te vervallen.

De Boschwet 1922 bevat maatregelen tegen schade en wel in dè artikelen 3 tot en met 5. maatregelen ter bestrijding van - of ter voorkoming van nadeel door - voor de bosbouw schadelijke dieren of plantenziekten. Betreffende ·deze onderwerpen zijn geen bepalingen in de nieuwe
Boswet opgenomen. De memorie van toelichting zegt hierover O.a.: "dat
de regeling van een aantal onderwerpen. met name de bestrijding van
ziekten en plagen en die van brandgevaar. aan het Bosschap. tot welks
bevoegdheid zij behoren. kan worden overgelaten". Het Bosschap zal dus
ter zake verordeningen kunnen maken. In artikel 8 lid I sub a van het
Instellingsbesluit Bosschap is de bevoegdheid tot het maken van regelingen betreffende deze onderwerpen aan het Bosschap toegekend.
In artikel 5 van de Boschwet 1922 is een verbod opgenomen om tussen
15 mei en I augustus geveld naaldhout te laten liggen of opgestapeld te
houden. tenzij het geheel ontschorst of geïmpregneerd hout betreft of
takkebossen. bonestaken. hout dat in water ligt en hout. aanwezig op de
plaats van gebrUik. De bedoeling van deze bepaling is in hoofdzaak de
verspreiding van de dennenscheerder tegen te gaan. Het bestuur besloot
een kleine werkgroep in te stellen tot voorbereiding van een verordening

ter vervanging van het bepaalde in artikel 5 van de Boschwet 1922.
In de werkgroep zullen worden uitgenodigd vertegenwoordigers van het
LT.B.O.N. (Stichting Instituut Toegepast Biologisch Onderzoek in de
Natuur). Staatsbosbeheer en de Plantenziektenkundige Dienst. alsmede
het secretariaat.

83

Verordening bosbrandbestrijding
In het nummer van november 1959 werd medegedeeld dat het bestuur
besloten had een commissie ad hoc veroI'ldening bosbrand bestrijding in

te stellen, ten einde van advies te dienen, of het gewenst is, dat het
Bosschap een verordening maakt inzake de hosbrandbestrijding en, zo ja,
om dan een ontwerp-verordening op te stellen.
De commissie is thans als volgt samengesteld: ir. P. de Fremery,
voorzitter, S. H. Frederiks, mr. H. L. F. M. Baron van Hövell van
Wezeveld en Westerflier, ir. W. L. Jansen, ir. G. Memelink, Chr. Tiemens, P. H. Tilbusscher, mr. S. J. Halbertsma, secretaris.

Werkgroep integratie
In de vacature, ontstaan door het aftreden van ir. F. W. Malsch,
werd tot lid van de werkgroep integratie benoemd ir. A. Stoffels, adjunctdirecteur van het Staatsbosbeheer. Deze werkgroep, die als coördinerend
orgaan fungeert ten aanzien van internationale aangelegenheden, werd
op II februari 1959 -door het Bosschap ingesteld en is als volgt samengesteld: mr. J. W. Bax, ir. J. W. Hudig, mr. S. J. Halbertsma, H. Kikkert
en ir. A. Stoffels.
Op 10 december 1959 kwam deze werkgroep weer bijeen en behandelde o.a. vraagstukken betreffende de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.).
Vereniging "De Utrechtse Heuvelrug" 1)
Het Bosschap ontving een brief van de Vereniging "De Utrechtse
Heuvelrug" met de mededeling, dat deze Vereniging op 3 september 1959
is opgericht. Zij stelt zich krachtens haar statuten o.a. ten doel het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van de Utrechtse Heuvelrug en het opvangen en in goede banen leiden van de recreatie.

Jhr. dr. L. H. K. C. van Asch van Wijck is lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, terwijl mr. S. J. Halbertsma deel uitmaakt
van het algemeen bestuur. In het dagelijks bestuur hebben voorts zitting
de heren Jhr. W. H. de Beaufort (voorzitter), mr. S. P. Baron Bentinck.
Jhr. W. F. C1ifford Kocq van Breugel en mr. J. Bulthuis (secretarispenningmeester ).

De vereniging - zo wordt voorts geschreven - is zich ervan bewust,
dat ter bereiking van de doelstelling van de vereniging en ter verwezenlijking van de door de vereniging te ontwikkelen initiatieven een nauwe
samenwerking met velerlei instanties en organisaties - waaronder het
Bosschap - onontbeerlijk zal zijn. Naar een dergelijke samenwerking
zal door de vereniging dan ook gaarne zoveel mogelijk worden gestreefd.
Daarnaast zal het op hoge prijs worden gesteld, indien het Bossohap, in
daarvoor in aanmerking komende gevallen, de inschakeling van de ver...

eniging in het overleg betreffende aangelegenheden, welke de doel stelIinfjen der vereniging raken, zoveel mogelijk zou willen bevorderen.
Het bestuur besloot medewerking te verlenen aan het bevorderen van
het contact tussen het Bosschap en de vereniging.

Onderzoek lIegevens bosarbeiders
In het juli/augustusnummer van 1959 werd reeds het een en ander
medegedeeld over een eventueel door het Landbouw Economische Insti') Reeds medegedeeld in N.B.T. 31 (11) 1959 (322), Red.

tuut te verrichten onderzoek naar de bosarbeiders in Nederland. Rapporten betreffende de land- en tuinarbeiders zijn reeds door het L.E.!.
gepubliceerd.
Besprekingen met het L.E.!. en het Ministerie van Landbouw en Visserij hebben er nu toe geleid. dat het L.E.!. bereid is het bedoelde onderzoek te verrichten en dat het Ministerie van Landbouw en Visserij
bereid is de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen.
Op deze wijze is bereikt. dat ten aanzien van meergenoemd on<lerzoek
eenzelfde gedragslijn wordt gevolgd als bij de landbouw pleegt te worden gevolgd, namelijk dat de ene helft van de kosten van onderzoekingen
door het L.E.!., worden betaald door het Ministerie van Landbouw en
Visserij en de andere helft door het Landbouwschap.
Alvorens tot een nadere uitwerking van de opzet van het onderzoek te
kunnen komen, is een ruimere kennis omtrent de situatie van de bosarbeiders noodzakelijk dan op dit ogenblik beschikbaar is, Voor het verwerven van deze kennis is een vooronderzoek onmisbaar. Dit vooronder..
zoek heeft tot doel:
1. na te gaan welke de meest op de voorgrond tredende problemen van
de bosarbeiders zijn. waarvan het zinvol is ze nader te onderzoeken.
Deze kennis is vereist voor de bepaling van de methode van onderzoek
en voor het opstelJen van een vragenlijst:
2. gegevens te verschaffen over de aard, grootte, ligging e.d. van de
bosbouwondernemingen. Deze gegevens zijn eveneens noodzakelijk voor
het bepalen van de methode van onderzoek en van de grootte en samensteJling van de steekproef.
Het bestuur besloot het L.E.1. opdracht te geven tot het verrichten
van een .. onderzoek gegevens bosarbeiders". Na het vooronderzoek,
waarvan de resultaten in het bestuur zullen worden besproken, zal worden bepaald, welke onderwerpen van voldoende belang worden geacht
om nader te worden onderzocht.

Veiligheid in de bosbouw
De directeur van het Staatsbosbeheer en de president-directeur van de
N ederlandsche Heidemaatschappij wendden zich bij een gezamenlijk
schrijven van 23 november 1959 tot het Bosschap. Er werd op gewezen,
dat het Bosschap indertijd stappen had gedaan om een formulier voor
ongevalsmeldingen samen te stellen, ten einde daaruit conclusies te trekken voor de ongevallenbestrijding.
Tot een invoering van dit formulier is het echter niet gekomen. In het
buitenland stond men echter niet stil. Door de algemene vergadering van
het .. Joint Committee of Forest Working Techniques and Training of
Forest Workers" , welke van 1 t/m 5 juni 1959 te Oslo werd gehouden,
en waaraan door ir. E. H. P. Juta, hoofd van de afdeling Arbeidsrationalisatie van het Staatsbosbeheer en door ir. P. H. M. Tromp van de
Nederlandsche Heidemaatschappij werd deelgenomen, werd met grote
waardering kennis genomen van het document .. The Collection, Compilation and Analysis of Forest Accident Statistics".
De conelu?ies en aanbevelingen uit deze studie werden door de algemene vergadering ten volle onderschreven.

Door de .. International Labour Organization" werd van 8-19 december 1958 een vergadering gehouden van de Timber Industry, waaraan
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door 172 personen uit ambtelijke kringen en van werkgevers- en werknemersorganisaties uit 24 landen werd deelgenomen. Resolutie nr. Ivan
deze vergadering is één aanbeveling om met ane ter beschikking staande

middelen de veiligheid in de bosbouw te bevorderen.
Uit een voorlopig onderzoek van enige ongevallen-cijfers blijkt. dat de
frequentie van bosbouwongevallen in Nederland hoger ligt dan de gemiddelde frequentie van de andere bedrijfstakken in Nederland. Sedertdien hebben er enkele besprekingen plaats gevonden met als gevolg. dat
het Staatsbosbeheer en de Nederlandsche Heidemaatschappij zich tot
het Bosschap wendden met het verzoek een commissie ad hoc in te stellen
met de volgende opdrachten:
1. bestuderen van de mogelijkheid van uniforme ongevalsmeldingen
voor de bosarbeid. ten einde daaruit conclusies te trekken voor de onge..

vallenbestrijding ;
2. het adviseren aan het bestuur van het Bosschap inzake veiligheidsreglementen voor de bosbouw.
Het bestuur besloot een commissie in te stellen van de navolgende
samenstelling: de directeur van het Veiligheidsinstituut. een vertegenwoordiger van het Staatsbosbeheer, een van de Nederlandsche Heidemaatschappij en een van de Arbeidsinspectie, een werkgever en een
werknemer, alsmede de secretaris.

ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
De door het Bosschap ingestelde commissie, die als taak heeft zich O.a.
omtrent de volgende vraagstukken te beraden:
a) welke belangrijke vraagstukken op economisch gebied doen zich voor
in de bosbouw;
b) welke gegevens zijn in eerste aanleg vereist om deze vraagstukken
tot oplossing te kunnen brengen;
c) hoe kunnen deze gegevens het beste worden verzameld;
d) hoe dienen deze gegevens te worden geïnterpreteerd ten behoeve
van het te voeren bosbouwbeleid en de te geven voorlichting,
is op 16 december 1959 voor de tweede maal bijeen geweest. De commissie is als volgt samengesteld: dr. Th. C. Oudemans, voorzitter. prof.
H. Becking, ir. H.
A. Hendrikx, G. H. E. Hilkens, H. Kikkert,
dr.
ir. E, Reinders, ir. H. W. Schenkenberg van Mierop, ir. H. Vredeling
en mr. S.
Halbertsma, secretaris.
De commissie bracht in een interim rapport onder de aandacht van het
bestuur, dat zij economisch onderzoek blijvend gewenst acht en is van
oordeel, dat de achterstand, die ter zake bestaat, zal dienen te worden

r.

r.

r.

ingehaald en dat een voorziening zal dienen te worden getroffen voor

een goede basis,
Inmiddels zouden reeds de navolgende punten kunnen worden
onderzocht: een overzicht van de inlandse houtproduktie in de afgelopen
twee jaren, alsmede een overzicht van de afzet van palen van inlands
hout, van buitenlands hout en van beton, in die tijd. In de loop van
1960 kan alsdan het definitieve rapport van de commissie worden tegemoet gezien.
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SOCIALE AANGELEGENHEDEN
Op 17 december 1959 en 26 januari 1960 kwam de hoofdafdeling
sociale zaken van het Bosschap bijeen en besteedde o.a. aandacht aan de
navolgende onderwerpen.
C.A.O. voor de bosbouw
Bij beschikking v~n 20 januari 1960 heeft het College van Rijksbemiddelaars de C.A.O. voor de bosbouw voor het tijdvak 1 oktober 1959
tlm 30 april 1960 goedgekeurd. Tevoren was aan de Arbeidsinspectie
verzocht aan het College van Rijksbemiddelaars advies uit te brengen
omtrent de werkclassificatie en voorts heeft de Looncommissie van de
Stichting van de Arbeid het College van Rijksbemiddelaars van advies
gediend inzake de nieuwe C.A.O.
Partijen zijn het eens geworden over een gemakkelijk te hanteren regeling voor de betaling van de hogere lonen over het tijdvak 1 oktober 1959
tot het ogenblik. dat de C.A.O. da"dwerkelijk kan worden toegepast.
Dagloonbesluit
In de hoofdafdeling sociale zaken is gesproken over de wenselijkheid
van een dagloonbesluit voor de bosbouw. Een dergelijk besluit wordt
genomen door de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf en bevat
bepalingen met betrekking tot het dag loon ter berekening van de uitkeringen ingevolge de Ziektewet en tot de Werkloosheidswet.
In dit dagloonbesluit zou uitgegaan moeten worden van een gemiddelde arbeidstijd gedurende de wintermaanden, om wisselende uitkeringen ten gevolge van een varierende arbeidstijd te voorkomen. Te dien
einde heeft het secretariaat contact opgenomen met de Bedrijfsvereniging
voor het Agrarisch Bedrijf.
Naar aanleiding van deze bespreking heeft de hoofdafdeling sociale
zaken besloten de kwestie van een dagloonbesluit voor de bosbouw
officieel aanhangig te maken bij ·de B.V.A.B. De bestaande dagloonbesluiten Werkloosheidswet Agrarisch Bedrij f en Ziektewet Agrarisch
Bedrij f zouden op de bosbouw van toepassing kunnen worden verklaard.
COMMISSIE VOOR HET METEN VAN HOUT
1n het juli/augustus nummer werd in het bericht van het Bosschap
bekend gemaakt, dat de commissie door uitbreidIng met vertegenwoordigers van de houthandel en de houtindustrie een geheel nieuwe samenstelling heeft verkregen. In deze nieuwe samenstelling heeft de nieuwe
commissie zich bezig gehouden met het ontwerpen van richtlijnen voor
het meten van hout ten behoeve van de verkoop, waarbij zowel aan liggend hout als aan hout op stam aandacht is geschonken.
In totaal werden er in 1959 tot en met november negen vergaderingen
gehouden, alsmede twee vergaderingen van werkgroepen, die zich met de
voorbereiding hebben belast: een werkgroep naaldhout en een werkgroep
loofhout. De leiding van beide werkgroepen berustte bij de voorzitter
van de commissie, dr. J. van Soest: van de werkgroep naaldhout waren
lid de heren J. Laumans en ir. A. J. Grandjéan, van de werkgroep loofhout de heren A. A. van Kesteren en dr. J. F. van Oosten Slingeland.
De richtlijnen zijn in ontwerp thans gereed, zodat de commissie ze in
1960 aan het bestuur van het Bosschap hoopt te kunnen aanbieden.
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